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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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RESUMO: Com a criação do Sistema Único de Saúde em 1988, 
foi definido o setor privado como complementar ao estatal 
estabelecendo uma direcionalidade dos investimentos para as 
unidades estatais. Dentre as mudanças ocorridas na gestão da 
saúde pública do país, destacam-se os “Novos Modelos de 
Gestão”, nos quais se inserem as Organizações Sociais como 
ferramentas de gestão, instituídas pela Lei Federal nº 
9.637/1998. O objetivo do estudo foi abordar sobre  a origem do 
processo de privatização na saúde da Paraíba, e o panorama 
atual dos serviços que são geridos por Organizações Sociais, 
segundo os Novos Modelos de Gestão. Trata -se de um estudo 
descritivo, elaborado por meio das pesquisas bibliográfica e 
documental para, respectivamente, subsidiar a discussão do 
tema e apresentar por meio de documentos e publicações 
oficiais, as Organizações Sociais contratadas no Estado da 
Paraíba para a gestão dos serviços e estabelecimentos 
estaduais de saúde. Os resultados apontam que foram 
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contratadas seis Organizações Sociais no período de 2011 a 
2019, sendo que uma delas foi alvo de denúncia de corrupção 
comprovada juridicamente, com grande repercussão nacional. 
Apesar desse ocorrido, o Estado da Paraíba ainda vem 
investindo na contratação de Organização Social para 
administrar alguns serviços de saúde no âmbito estadual.  
Palavras-chave: Políticas públicas de saúde. Privatização. 
Organizações sociais. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, a saúde administrada pelo setor privado ainda 

é considerada algo remoto que se constituiu ao longo do 

processo histórico da política de saúde pública do país. Em 

1988, com a promulgação da atual Constituição Federal que 

cria o Sistema Único de Saúde (SUS), buscou -se reverter essa 

situação ao definir o setor privado como complementar ao 

estatal estabelecendo uma direcionalidade dos investimentos 

para as unidades estatais. Entretanto, a partir da década de 

1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso iniciaram-se 

os ajustes neoliberais, propondo consolidar “reformas” que 

atendiam aos interesses do mercado. Tais medidas aludiram, 

especialmente, no esgotamento do Estado, que assim deixa de 

ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico – 

social pela via da produção de bens e serviços, passando a 

exercer somente a função de promotor, regulador e financiador 

desse desenvolvimento (CORREIA & SANTOS, 2014, p.33). 

Aprofundaram-se as medidas das contrarreformas, dando 

continuidade na política neoliberal, e nessa mesma década 

criou-se o Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(MARE), que dentre suas ações, destaca-se a criação do Plano 

Diretor da Reforma do Estado (PDRE,1995). Segundo este 
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Plano, as políticas sociais não eram mais de responsabilidade 

exclusiva do Estado, partindo do pressuposto de que os erros e 

a ineficiência da administração pública apontavam para uma 

mudança, deslocando o cumprimento das atividades que 

anteriormente, constituíam–se responsabilidade do 

Estado para o setor privado. O governo justificava que as 

“atividades não exclusivas do Estado” podiam ser transferidas 

à iniciativa privada, sem fins lucrativos, sob o argumento de que 

a parceria e modernização do Estado resultariam em melhores 

serviços à comunidade, maior autonomia gerencial, melhor 

atendimento ao cidadão e menor custo, dentre outros ganhos, 

segundo Behring (2008, p.179). Mediante essa circunstância, 

houve uma abertura para os “Novos Modelos de Gestão”, 

entregando a gestão de alguns serviços do SUS para essas 

novas modalidades não estatais denominadas de 

Organizações Sociais (OSs); Fundações Estatais de Direito 

Privado (FEDP); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPS) (LAMENHA, 2016). 

Esse tipo de privatização, por meio dos Novos Modelos 

de Gestão, é considerado por diversos autores como 

“privatização não clássica”, haja vista que no “Contrato de 

Gestão”, no caso das Organizações Sociais não ocorre apenas 

a transferência da gestão dos serviços de saúde para o 

“setor público não estatal”, mas são repassados também os 

recursos públicos, as instalações públicas e os recursos 

humanos, configurando -se como uma forma de privatizar o que 

é público, contrariando diretamente o que preconiza a 

Constituição Federal de 1988 (CORREIA, 2011; GRANEMANN, 

2011, p.70).  Nesse contexto, em 1998 amplia- se o processo 
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de privatização da saúde pública no Brasil por meio da Lei nº. 

9.637/1998 que institui a criação das Organizações 

Sociais como instrumento de viabilização e implementação de 

Políticas Públicas. O objetivo dessa Lei era qualificar como 

organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção 

e preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde (Art. 1º, 

Lei nº 9.637/98). Nesse mesmo ano, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 

1.923, a qual solicitava a suspensão cautelar de artigos da 

citada Lei até que fosse julgada a ação. Em 2007, o Supremo 

Tribunal Federal rejeitou o pedido cautelar, mas não julgou a 

ADI de modo que a Lei seguiu em curso, mesmo sob suspeição. 

Tal situação permitiu que as OSs fossem implantadas, 

sobretudo na saúde pública. 

A crescente terceirização em serviços públicos 

essenciais, como é o caso da saúde, resulta na diminuição do 

número de funcionários e em sua desqualificação e 

desvalorização, em prol de uma suposta, e não comprovada 

eficiência de instituições de natureza privada, mais flexíveis e 

ágeis, em contraposição ao padrão do serviço público brasileiro. 

Pode –se dizer que o modelo de gestão por OSs não se 

trata de uma política de gestão com baixo custo, tornando -se 

inadequado à saúde pública. Os recursos humanos que são 

contratados pela mesma carecem, continuamente, de 

conhecimento especializado, de alto grau técnico, os 

equipamentos adquiridos possuem tecnologias diferentes, os 

insumos de medicação pertencem a laboratórios com patentes 
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internacionais e a distribuição de serviços nos equipamentos 

públicos e privados se tornam complexos em razão 

da amplitude territorial no país e suas distintas características 

culturais (SODRÉ & BUSSINGUER, 2018). 

Com base nessa concepção de Estado observou-se que 

a partir do final da década de 1990, houve um incremento em 

vários estados e municípios brasileiros, de modo que os 

mesmos passaram a transferir os serviços de saúde às 

entidades terceirizadas tais como: cooperativas, entidades 

filantrópicas sem fins lucrativos, associações, entidades civis de 

prestação de serviços, todas qualificadas como Organizações 

Sociais (OSs). No final dos anos 2000 era notório, no cenário 

Nacional, a crescente adoção das OSs pelos 

governos estaduais e municipais. Embora que na atualidade, as 

OSs se configurem como uma instituição nova, a contratação 

das mesmas  geram desacordo com a Lei de Licitações (Lei 

nº8.666/93) contrariando o princípio da legalidade, quando se 

dispensam os processos licitatórios para a celebração de 

contratos de gestão entre o Estado e a associação privada 

qualificada, na contratação dos trabalhadores por entidades 

privadas para a atividade pública, que segundo determinação 

constitucional, deve ser feita por concurso público. O Grupo de 

Trabalho da Saúde, da Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, apontou outra inconstitucionalidade, de modo que 

essas entidades colidem frontalmente com os princípios e 

regras da Constituição da República e da Lei Orgânica  da 

Saúde, a qual determina que a prestação dos serviços do SUS 

seja feita pelo poder público (artigo 196, caput), e que a 

participação da iniciativa privada fica autorizada em caráter 

complementar (199 caput e  § 1.º da CF e artigo 24, da Lei 



A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA: A ORIGEM E O PANORAMA ATUAL 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE 

SAÚDE 

22 
 

n.º8.080/90), essas mudanças legislativas criam novas 

personalidades jurídicas, gerando uma nova configuração 

para o Sistema de Saúde brasileiro. 

No Estado da Paraíba o cenário não se constituiu de 

forma diferente, uma vez que no ano 2011 se deu a primeira 

experiência de inclusão de uma Organização Social para 

administrar uma unidade hospitalar pública. A construção dessa 

unidade hospitalar, o Hospital de Emergência e 

Trauma Senador Humberto Lucena, localizada em João 

Pessoa, capital do Estado, foi autorizada pela Lei Estadual nº 

6746/1999, e inaugurada no ano 2001. Considerado o mais 

importante serviço para traumas e emergências, servindo de 

referência para 173 municípios da Paraíba, a unidade em 

questão passou a enfrentar dificuldades financeiras e com 

recursos humanos. O mesmo estava submetido a contratação 

de prestação de serviços médico-hospitalares por cooperativas 

(Cooperativa dos Anestesiologistas da Paraíba - COOPANEST, 

Cooperativa de Ortopedia e Traumatologia da Paraíba-COORT, 

Cooperativa dos Cirurgiões da Paraíba COOPECIR e a 

Cooperativa dos Médicos Intensivistas da Paraíba-COOMIT), 

de forma que já vinha sendo terceirizada a oferta de algumas 

especialidades. No ano 2011, o governo estadual adotou a 

Medida Provisória nº 178 que instituía o programa de Gestão 

Pactuada, que dispõe sobre a qualificação das Organizações 

Sociais; e em novembro desse mesmo ano aprovou a Lei de 

Gestão Pactuada nº 9454/2011. Tanto a Medida Provisória 

quanto a sanção da Lei se caracterizam pelo aspecto privatista 

devido à parceria com as OSs e outras instituições 

privadas, com a finalidade de gerir diversos serviços públicos 
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no Estado, principalmente no âmbito da saúde, objetivando a 

privatização de diversos serviços estaduais (COSTA, 2014). 

Nesse contexto, após a adoção da Medida Provisória 

nº178/2011 a Secretaria Estadual de Saúde (SES) 

celebra contrato de gestão com a Cruz Vermelha Brasileira – 

Filial do Estado do Rio Grande do Sul, em 06 de julho de 2011, 

com vistas ao desenvolvimento das ações e 

serviços públicos de saúde no Hospital de Emergência e 

Trauma Senador Humberto Lucena. Inicialmente o contrato de 

gestão pactuado teve vigência por seis meses, sendo deixado 

em aberto para possível renovação. Ressalta-se que houveram 

consequências negativas decorrentes da contratação da OS 

Cruz Vermelha na Paraíba, fato que vem repercutindo até os 

dias atuais. As investigações realizadas pelo Ministério 

Público e pelo Tribunal de Contas do Estado resultaram em 

relatórios, cujo produto se constituiu na Operação Calvário 

iniciada em dezembro de 2018 pelo Ministério Público 

da Paraíba e do Rio de Janeiro.  

Mesmo diante da problemática enfrentada com a OS 

Cruz Vermelha, o Governo do Estado da Paraíba continua 

insistindo na contratação de OSs para exercer a gestão de 

serviços públicos de saúde, alegando serem eficientes para a 

otimização da gestão pública e diminuição dos custos. 

Atualmente, o Estado da Paraíba tem nove instituições públicas 

de diferentes serviços em diversas regiões no âmbito estadual 

de saúde que são geridas por OSs. 

Diante dessa abordagem, este trabalho tem como 

objetivo descrever sobre a privatização da saúde na Paraíba a 

partir da origem da implantação das Organizações Sociais, 

mapeando-as no âmbito dos serviços estaduais de saúde. O 
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estudo justifica-se pela importância de conhecer e analisar 

esses Novos Modelos de Gestão considerando o aumento 

crescente de OSs como gestoras dos serviços de saúde pública 

do país, e particularmente no Estado da Paraíba, mesmo não 

tendo sido positiva a experiência com a OS Cruz Vermelha, 

conforme já mencionado. Cabe ressaltar que este trabalho é 

parte de um projeto de extensão, financiado pelo Programa de 

Bolsas de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, 

intitulado “Ações de Apoio ao Fórum Paraibano em Defesa do 

SUS”. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um estudo descritivo, realizado a partir das 

pesquisas bibliográfica e documental para, respectivamente, 

subsidiar a discussão do tema e apresentar por meio de 

documentos e publicações oficiais, as Organizações 

Sociais contratadas no Estado da Paraíba para gerenciar 

serviços estaduais de saúde. Na pesquisa bibliográfica, foram 

realizadas buscas na base de dados Scielo, a partir dos 

descritores que pudessem selecionar artigos que 

correspondessem ao tema em questão. Quanto a pesquisa 

documental, foram identificadas fontes de publicações e sites 

oficiais do Estado da Paraíba (Portal da Transparência do 

Estado da Paraíba, Ministério Público da Paraíba, Tribunal de 

Contas do Estado), além de sites específicos das Organizações 

Sociais. Vale ressaltar que, o detalhamento das informações 

necessárias à elaboração deste estudo foi encontrado apenas 

no meio eletrônico do Portal da Transparência do 

governo estadual da Paraíba, de modo que os outros sites 



A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA: A ORIGEM E O PANORAMA ATUAL 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE 

SAÚDE 

25 
 

elencados acima foram cruciais para a obtenção de 

informações relacionadas aos processos de investigação das 

Organizações Sociais na Paraíba. Assim, os outros sites 

elencados acima se tornaram dispensáveis do ponto de vista da 

coleta dos dados. A pesquisa documental foi feita a partir das 

informações que estão disponibilizadas pelos órgãos públicos 

através do portal da transparência, direito constitucional criado 

pela Lei nº 12.527/2011, conhecida como a Lei de Acesso à 

Informação (LAI) que tem como objetivo garantir o acesso às 

informações públicas nas três esferas de governo. Além disso, 

realizamos coleta de dados públicos consolidados e abertos 

sobre os contratos celebrados pela Secretaria de Estado da 

Saúde (SES/PB) com as Organizações por meio do site do 

governo do Estado da Paraíba. De posse desses dados, foi 

possível ilustrar o estudo com a construção de tabelas e 

gráficos que didaticamente, possam contribuir para um melhor 

entendimento das informações sobre o tema em questão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa podem ser resumidos em 

dois pontos principais: primeiro, o processo de privatização da 

saúde pública no Estado da Paraíba vem sendo ampliado 

consideravelmente uma vez que é crescente o número de 

serviços estaduais de saúde administrados por OSs, processo 

esse possibilitado a partir da criação da Lei de Gestão Pactuada 

instituída em 2011; e segundo, as Organizações Sociais não 

estão sendo bem vistas pela sociedade de um modo geral, uma 

vez que a atuação da Organização Social Cruz Vermelha não 

trouxe respostas satisfatórias de eficiência e de eficácia na sua 
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gestão, pelo contrário, observou-se precarização do trabalho, 

desvio do recurso público, alto custo para sua efetivação, 

ausência de prestações de contas, dentre outros aspectos, que 

de um modo geral tem causado descrédito por parte da 

sociedade, na gestão pública dos serviços estaduais de saúde 

geridos por OSs.  O quadro a seguir, mostra as Entidades 

qualificadas como Organizações Sociais no Estado da Paraíba, 

no ano de 2019. 

 

Quadro 1. Entidades qualificadas como Organizações Sociais 

no Estado da Paraíba, 2019. 

 ENTIDADE CNPJ ÁREA DECRET

O 

DATA DA 

PUBLICAÇÃ

O 

1 Instituto de 

Psicologia 

Clínica, 

Educacional 

e 

Profissional 

– IPCEP 

33.981.408/0001 

- 40 

Saúde 39.249 de 

14 de 

junho de 

2019 

 

15/06/2019 

2 Irmandade 

da Santa 

Casa de 

Misericórdia 

de Birigui 

45.383.106/0001 

-50 

Saúde 39.249 de 

14 de 

junho de 

2019 

20/06/2019 

3 Instituto 

ACQUA – 

Ação 

Cidadania, 

Qualidade 

Urbana e 

Ambiental 

03.254.082/0001 

-99 

Saúde e 

Educaçã

o 

39.259 de 

19 de 

junho de 

2019 e 

39.333 de 

26 de 

julho de 

2019 

20/06/2019 e 

27/07/2019 

4 Associação 

Brasileira de 

04.547.278/0001

- 34 

Saúde 39.296 de 

12 de 

13/07/2019 
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Entidades de 

Assistência 

Social - 

ABEAS 

julho de 

2019 

5 Instituto Ser 

Brasil 

10.772.322/0001

-02 

Saúde e 

Educaçã

o 

39.425 de 

06 de 

setembro 

de 2019 

07/09/2019 

6 Instituto 

Nacional de 

Pesquisa e 

Gestão em 

Saúde - 

INSAÚDE 

44.563.716/0001

-72 

Saúde e 

Educaçã

o 

39.344 de 

26 de 

julho de 

2019 e 

39.400 de 

31 de 

agosto de 

2019 

27/07/2019 e 

03/09/2019 

7 Instituto 

Brasileiro de 

Políticas 

Públicas - 

IBRAPP 

09.611.589/0001

-39 

Saúde e 

Educaçã

o 

39.403 de 

31 de 

agosto de 

2019 e 

39.402 de 

31 de 

agosto de 

2019 

03/09/2019 

8 Instituto 

Social Mais 

Saúde 

18.963.002/0001 

-41 

Saúde 39.405 de 

31 de 

agosto de 

2019 

03/09/2019 

9 Instituto de 

Planejament

o e Gestão - 

CONCEITO 

33.206.116/0001 

- 30 

Saúde 39.404 de 

31 de 

agosto de 

2019 

03/09/2019 

1

0 

Instituto 

Soleil 

61.394.763/0001 

- 59 

Educaçã

o e 

Saúde 

39.401 de 

31 de 

agosto de 

2019 e 

39.418 de 

03 de 

setembro 

de 2019 

03/09/2019 e 

04/09/2019 



A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA: A ORIGEM E O PANORAMA ATUAL 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE 

SAÚDE 

28 
 

Fonte: Portal da transparência do governo estadual da Paraíba, 2019. 

 

Conforme o Quadro 1, até a atualidade o Estado da 

Paraíba conta com onze (11) Organizações Sociais 

qualificadas, mas apenas cinco (5) celebraram contratos com a 

Secretaria Estadual de Saúde. Dentre as onze (11) 

Organizações Sociais citadas, três (3) foram qualificadas no 

mês de setembro do ano em curso pelo governo do Estado, e  

destinadas à área da saúde, quais sejam: o Instituto 

Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (INSAÚDE), o 

Instituto de Planejamento e Gestão (CONCEITO) e o Instituto 

Social Mais Saúde. Vale ressaltar, que esse credenciamento 

não garante que as citadas entidades sejam contratadas pela 

gestão estadual, mas ela as habilitam. Das onze (11) OS 

qualificadas pelo Estado, cinco (5) delas tem sua sede no 

Estado de São Paulo, e apenas uma (1), o Instituto Nacional de 

Pesquisa e Gestão em Saúde (INSAÚDE), tem sede social e 

administrativa na Paraíba.  

Atualmente, dessas Organizações Sociais qualificadas, 

apenas quatro estão gerenciando serviços públicos estaduais 

de saúde na Paraíba: o Instituto de Psicologia Clínica 

Educacional e Profissional – IPCEP, a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Birigui e o Instituto Ação Cidadania e 

Qualidade urbana e Ambiental, conforme mostra em termos 

percentuais, a Figura 1 a seguir. 

 

1

1 

Instituto 

Brasileiro de 

Integração 

Social - IBIS 

10.772.322/0001 

- 02 

Saúde e 

Educaçã

o 

39.419 de 

03 de 

setembro 

de 2019 

04/09/2019 
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Figura 1. Gráfico da atuação em termos percentuais, das 

Organizações Sociais nos serviços estaduais privatizados na 

Paraíba, 2019. 

 

Fonte: Portal da transparência do governo estadual da Paraíba, 2019. 

 

Na Figura 1, o gráfico mostra a distribuição das quatro 

Organizações Sociais que gerenciam os serviços estaduais já 

privatizados na Paraíba. As OS estão representadas  neste 

gráfico pelas letras A, B, C e D, de modo que a letra “A” 

corresponde ao Instituto ACQUA (Ação Cidadania, Qualidade 

Urbana e Ambiental); a letra “B” corresponde ao Instituto de 

Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP); a letra 

“C” corresponde ao Instituto Gerir, e a letra “D” a Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Observa-se que o 

Instituto ACQUA  é responsável por gerir 56% dos serviços 

estaduais de saúde,  enquanto o IPCEP é responsável por 22%,  

e o Instituto Gerir e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de Birigui são responsáveis de forma equivalentes por 11%.  
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A temática dos “Novos Modelos de Gestão” a qual foram 

pautados pelo PDRE se baseia na mudança da administração 

gerencial, onde proporciona a valorização das Organizações 

Sociais em detrimento da gestão pública estatal, apesar das 

OSs responderem a lógica de mercado para gerir esses 

serviços, a qual se configura totalmente diferente da lógica de 

funcionamento do serviço público. 

De acordo com a Lei nº 9.637/98, que regulamenta a 

transferência da gestão dos serviços não exclusivos do Estado, 

a ideia que se consolida é de que a gestão pública é incapaz de 

gerir seus próprios serviços. Como solução para esse problema 

a estratégia adotada foi de otimizar e ampliar essa capacidade 

administrativa entregando uma parte dos processos ao setor 

privado. Tudo isso se conforma como um quadro de 

privatização, porém com um agravante: o Estado também 

realoca recursos públicos para o pagamento de um ente privado 

que realiza funções que lhe são atípicas. O quadro a seguir, 

demonstra os serviços públicos estaduais de saúde 

administrados por OS, e sua localização na Paraíba.  

 

Quadro 2. Serviços públicos estaduais de saúde geridos por 

Organizações Sociais, na Paraíba 

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SERVIÇO 

PÚBLICO DE 

SAÚDE 

DATA 

INICIAL DO 

CONTRATO 

MUNICÍPIO 

DE 

ATUAÇÃO 

Instituto Acqua Hospital 

Senador 

Humberto 

Lucena 

01/07/2019 João Pessoa 
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IPCEP Hospital 

Metropolitano 

Dom José 

Maria Pires 

08/11/2018 Santa Rita 

IPCEP Hospital Geral 

de 

Mamanguape 

01/07/209 Mamanguape 

Instituto Acqua UPA Santa 

Rita 

 

13/03/2019 Santa Rita 

Instituto Acqua UPA Guarabira 13/03/2019 Guarabira 

Irmandade da Santa Casa de  

Misericórdia de Birigui 

Complexo 

Hospitalar 

Regional dep. 

Janduhy 

Carneiro 

01/12/2018 

 

 

Patos 

 

 

 

 

Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Birigui 

Maternidade 

Peregrino Filho 

19/07/2019 Patos 

Instituto Acqua Reabilita – 

CER IV 

01/10/2018 Sousa 

Instituto Acqua UPA Princesa 

Isabel 

13/03/2019 Princesa 

Isabel 

Fonte: Portal da transparência do governo estadual da Paraíba, 2019. 

 

O Quadro 2 correlaciona as OSs ao respectivo serviço 

e/ou estabelecimento pelo qual é responsável, à data inicial do 

contrato, e a cidade onde o serviço está localizado.  



A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA: A ORIGEM E O PANORAMA ATUAL 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE 

SAÚDE 

32 
 

A maioria tem sua gestão sob o comando de grandes 

Organizações Sociais, responsáveis por mais de um serviço, a 

exemplo do Instituto ACQUA. Chama a atenção o fato de que 

essas entidades gerenciam serviços de saúde por todo o Brasil, 

mostrando que a parceria com o poder público contribuiu para 

o crescimento das mesmas. Os serviços geridos por 

Organizações Sociais na Paraíba compreendem o setor 

especializado, a média e alta complexidade. 

A partir do Quadro 2 observa-se que a Organização 

Social Instituto Gerir no ano em vigência não saiu como 

qualificada pelo governo Estadual da Paraíba. No mês de maio 

do corrente ano, o Tribunal de Contas da Paraíba ao fazer uma 

auditoria observou que a mencionada OSs não estava 

cumprindo com suas obrigações financeiras. Diante disso foi 

realizado um Termo de Compromisso e Ajustamento de 

Conduta (TAC) entre o Estado e o Ministério Público de 

Contas, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público 

da Paraíba. A informação atual é a de que o TCE/PB ressaltou a 

necessidade de desqualificar o Instituto Gerir na Paraíba  (TCE, 

2019).  

Para além da entrega dos serviços não exclusivos do 

Estado para o setor público–não estatal é importante 

discutirmos o acesso às informações que promovam a clareza 

das contratações públicas e, consequentemente a fiscalização 

dos serviços, no qual se revelam ineficientes, uma vez que não 

estão presentes na realidade da sociedade civil. A 

transparência é de fundamental importância para fiscalização 

de contratos celebrados entre o Estado e o setor privado, pois 

é a partir disso que é possível o exercício do controle das 

esferas responsáveis, como o poder público, quanto à 



A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA: A ORIGEM E O PANORAMA ATUAL 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE 

SAÚDE 

33 
 

sociedade civil, mesmo porque, antes de tudo, é necessário 

visualizar se realmente a contratação para prestação de 

serviços públicos da saúde via Organizações Sociais é de fato 

eficiente, tal como foi justificada à época na contrarreforma do 

Estado (ZAGANELLI & BUSSINGUER,2018).  

  Pela lei, estes contratos violam o princípio 

constitucional da isonomia, ao dispensar a licitação para a 

escolha da Organização Social a ser contratada, além de 

conceder excessivo poder discricionário à administração 

pública. Pode-se extrair que os principais problemas 

relacionados ao contrato de gestão são: a delegação de serviço 

público exclusivo do Estado ao particular; a concessão de 

grande liberdade ao particular e o pouco controle de suas 

atividades e do destino do patrimônio público que lhe é 

atribuído; a discricionariedade do administrador tanto na 

concessão do título de Organização Social, quanto no contrato 

de gestão; e a desobediência aos princípios constitucionais 

norteadores da Administração Pública (COUTINHO, 2006; 

ZAGANELLI & BUSSINGUER,2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

         Considerando a atual conjuntura de maior 

aprofundamento das reformas liberais e da precarização na 

saúde pública, temos maiores processos de privatização do 

sistema de saúde brasileiro baseado na inserção dos “Novos 

Modelos de Gestão” (GRANEMANN, 2011). Além disso, 

destaca-se o aumento da verba pública da saúde para a compra 

de serviços na rede privada; a abertura do capital estrangeiro 

para financiamento da saúde privada; maior isenção de 
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impostos aos grandes hospitais privados; o aumento do 

tamanho no mercado de planos e seguros de saúde; o aumento 

no nível dos gastos privados das famílias com serviços de 

saúde; as restrições fiscais impostas à universalização do 

acesso; a utilização dos bens e serviços promovidos pelo SUS 

e desonerações fiscais para a importação e produção interna 

de equipamentos e insumos biomédicos (inclusive 

medicamentos). Essas medidas são exigidas pela aplicação do 

receituário neoliberal, culminando com o decorrer do tempo no 

esfacelamento gradual da política pública de saúde sob a 

responsabilidade do Estado. 

Na Paraíba a privatização da saúde pública estadual teve 

início no governo anterior, que resolveu terceirizar alguns 

serviços por meio da contratação de Organizações Sociais, 

modelo este que vem se perpetuando durando o atual governo. 

Nesse contexto, os serviços de saúde privatizados foram os 

especializados, as Unidades de Pronto Atendimento e os 

Hospitais. As OS consideradas como ‘Novos Modelos 

de Gestão’ têm sido reafirmadas como uma das grandes 

resoluções dos problemas do SUS, que apesar de serem 

questionadas pelos movimentos sociais e a sociedade civil, vêm 

sendo instituídas em vários Estados brasileiros, nesses últimos 

anos. Esses novos arranjos institucionais possibilitam o repasse 

do fundo público para o setor privado, fomentado pela ideia que 

a gestão pública é ineficaz, na qual acarreta os problemas 

atuais no Sistema Único de Saúde. Essas considerações 

deixam a desejar, pois não se discutem os outros problemas do 

SUS, como financiamento insuficiente para a saúde, problemas 

de infraestrutura e precarização do trabalho em saúde, além de 

não se discutir quais prejuízos que acarretam e acarretarão com 
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a mudança da gestão pública nos serviços públicos para uma 

gestão privada nos serviços públicos. Um dos pontos mais 

importantes a serem discutidos é a mudança na lógica dos 

serviços públicos para a lógica do mercado, dentre outros 

como: ampliação da fragmentação do sistema, no qual culmina 

na dificuldade de compor a rede de cuidado; não exigência de 

licitação e custos mais elevados em determinadas áreas; 

flexibilização das relações de trabalho e a falta do controle 

social. 

Diante desse cenário no Brasil e na Paraíba, observamos 

o total desmonte das políticas públicas de saúde, importante 

fator que nos faz pensar como a estrutura da sociedade 

capitalista é incompatível em conceber de forma real as 

necessidades e os direitos dos trabalhadores.  

Apesar da Lei 8142/90 garantir a participação popular de 

forma equitativa a gestores e profissionais de saúde, verifica-se 

que esses espaços institucionais são insuficientes do ponto de 

vista da defesa do direito à saúde frente aos ataques pelos 

quais o SUS vem sofrendo, em especial aos processos de 

privatização em curso. Constata-se que o controle social vem 

sendo descaracterizado da sua proposta original, servindo 

assim como um espaço para ratificar apenas as decisões das 

Secretarias Estaduais de Saúde na tomada de decisões que 

prejudicam a saúde pública e ao restante do grupo de usuários. 

É importante destacar que só a partir da participação 

popular e da mobilização social pode-se travar um processo 

de resistência e de luta contra as Organizações Sociais na 

Paraíba. O fortalecimento da presença da população nas 

frentes e fóruns populares de saúde, a exemplo da Frente 

Nacional Contra a Privatização da Saúde e do Fórum Paraibano 
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em Defesa do SUS, constitui -se como um elemento 

estratégico para o desenvolvimento de lutas concretas e 

articulações com forças políticas, movimentos sindicais, sociais 

e populares na construção de um projeto de saúde que atenda 

plenamente aos interesses da classe trabalhadora.  

Pode-se concluir dizendo que, inicialmente, o setor público 

não estatal se ancorou nas qualidades da eficiência, redução 

de custos e melhoria dos serviços de saúde em detrimento ao 

gerenciamento pelo setor público estatal. Na prática, o que vem 

sendo observado é que o prometido inicialmente pelos ‘Novos 

Modelos de Gestão’ está bem longe de ser cumprido, tendo por 

base os fatos e experiências publicizadas acerca da gestão das 

OS nos serviços estaduais de saúde não apenas na Paraíba, 

mas em diversos Estados brasileiros. Mesmo assim, é notório 

o crescimento das OS acentuando cada dia mais o processo de 

privatização da saúde pública do país, e particularmente do 

Estado da Paraíba.  
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RESUMO: A terapia comunitária tem sido utilizada como uma 
tecnologia de cuidado oferecida na atenção primária a partir da 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Trata-se de experiências 
oriundas da comunidade, a partir do desenvolvimento da escuta 
dos relatos de vida, contribuindo com o processo de trabalho 
dos profissionais. Busca soluções e engajamento de todos os 
envolvidos como forma de superar as dificuldades e gerar 
soluções de forma integral e humanizada no contexto do 
Sistema Único de Saúde. O objetivo deste estudo foi relatar a 
experiência acerca da terapia comunitária oriunda da vivência 
do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e 
Comunidade das Faculdades de Medicina Nova Esperança no 
município de João Pessoa - Paraíba. O cenário da vivência foi 
a unidade de saúde Ipiranga, localizado no Bairro do Valentina. 
O material empírico foi produzido a partir da vivência na 
participação das rodas e análise das ações da terapia aplicada 
no local. Observou-se que por meio da participação efetiva das 
rodas de terapia comunitária ocorreram mudanças positivas e 
relevantes na vida pessoal e nas relações profissional e 
paciente dos envolvidos, além de observar a ocorrência de 
recuperação dos processos de socialização natural que 
constituem o estilo de vida. Como resultado alcançou-se que a 
terapia comunitária integrativa está relacionada com a 
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propostas de inclusão e reabilitação psicossocial de seus 
participantes, além de desencadear diversos efeitos positivos 
no tratamento da saúde mental, dentre eles o controle da 
depressão e ansiedade, e a diminuição do uso de psicotrópicos.  
Palavras – chave: Medicina de Família e Comunidade; 
Relações Profissional-Paciente; Estilo de Vida, Saúde Mental. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Estudos epidemiológicos mostram que depressão, 

condições relacionadas ao estresse, distúrbios 

osteomusculares duradouros e ansiedade afetam milhões de 

pessoas em todo o mundo, muitas vezes tendo consequências 

negativas para sua capacidade de trabalhar e qualidade de vida 

(OMS, 2017). 

Os distúrbios de saúde mental, incluindo a psiquiatria, 

compreendem uma ampla gama de problemas com diferentes 

sintomas. Pessoas que sofrem de problemas de saúde mental 

geralmente apresentam sintomas somáticos, representando um 

grande grupo de usuários que procuram por diversos tipos de 

ajuda em todo o mundo. 

Inovações têm sido adotadas em relação aos métodos 

de tratamento no processo saúde-doença, pois o uso isolado de 

medicamentos já não se mostra eficaz na recuperação deste 

tipo de paciente diante de um agravo de saúde; há outras 

terapias que visam não só ao tratamento, mas à promoção e 

prevenção de futuras doenças, e estas são denominadas 

terapias complementares (MOURÃO, 2016). 

A utilização de práticas complementares ainda seguem 

com entraves, sendo pouco utilizadas no cotidiano assistencial, 

em decorrência da precária condição de formação de recursos 
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humanos para atuar e a carência de recursos materiais e 

infraestrutura para a sua efetivação (NASCIMENTO, 2016). 

Por vezes, observa-se que os profissionais ficam 

estagnados nas práticas convencionais desenvolvidas na 

perspectiva do modelo biomédico, obedecendo uma lógica 

mecanicista e linear de causalidade biológica, com ênfase no 

diagnóstico e tratamento da doença, valorizando equipamentos 

de alta complexidade e relutando na compreensão das políticas 

públicas acerca das terapias complementares (CRUZ, 2016). 

No campo prático, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem 

enfatizado para a Atenção Primária em Saúde (APS), ações 

voltadas para um cuidado pautado em tecnologias leves, como 

acolhimento, escuta qualificada, coordenação do cuidado, 

ordenação da rede, longitudinalidade, cuidado centrado na 

pessoa e a participação popular, tem contribuído para o avanço 

a mudança do trabalho em saúde (BRASIL, 2017). 

No sentido de potencializar a resolutividade em saúde 

mental, as ações dos profissionais necessitam estar integradas 

em equipes multiprofissionais, com serviços organizados em 

rede de atenção em saúde. Mesmo com a mudança de modelo 

de atenção em saúde mental, que tem a resolutividade como 

um dos seus princípios, o que de fato existe são serviços de 

saúde com dificuldades na sua organização em termos de 

qualificação dos profissionais. É importante que o profissional 

entenda que a resolutividade das ações está relacionada com 

a capacidade de identificar e intervir nos riscos, nas 

necessidades e demandas de saúde da população, com foco 

na solução de problemas de saúde dos usuários (CAMPOS, 

2016). 

Na saúde mental, a Terapia Comunitária pode ampliar os 

recursos de compreensão e de intervenção dos profissionais, 
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atuando diretamente nos determinantes psicossociais, tendo 

em vista os relatos sobre sua contribuição, sua eficácia e seu 

apoio no enfrentamento das dificuldades do indivíduo em seu 

dia a dia (MOURÃO, 2016). 

Nesse sentido, a terapia comunitária surge como 

ferramenta de primeira escuta comunitária, onde o terapeuta 

não necessariamente é um profissional de nível superior ou 

integrante da equipe de saúde da família, podem ser líderes 

comunitários ou pessoas da comunidade devidamente 

capacitadas para atuarem no processo de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. Esse fato possibilita o 

envolvimento das pessoas da própria comunidade na rede de 

saúde e os torna co-responsáveis nas decisões e resoluções 

dos problemas locais (ARAÚJO, 2018).  

Vemos claramente a importância de utilizarmos 

estratégias viáveis na saúde mental, para não somente 

cuidarmos de pessoas doentes, mas especialmente em 

promover saúde, nisso a terapia comunitária constitui estratégia 

ímpar à atenção primária e para o programa de saúde da família 

(ARAÙJO, 2018). 

Trata-se, portanto, de um sistema oferecido a pessoas 

com problemas de saúde mental, que se encontram em aflição 

ou que buscam por um espaço no qual possam falar sobre seus 

problemas e dificuldades, onde os usuários passam por oficinas 

que acontecem muitas vezes, ao ar livre, e que os auxiliam 

também nos seus aspectos sociais, interacionais e existenciais, 

o que implica em apoio multidimensional e abrangente da 

equipe, proporcionando-os o pleno exercício da cidadania e 

maior interação entre os membros da família e da própria 

comunidade. 



A TERAPIA COMUNITÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 

MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

43 
 

 O desenvolvimento do relato se justifica na relevância da 

temática acerca dos benefícios que a terapia comunitária 

acarreta na vida dos usuários que participam de tais estratégias 

da promoção acerca da saúde mental. 

Este estudo apresenta como objetivo geral relatar a 

experiência acerca da terapia comunitária como estratégia de 

promoção à saúde mental a partir da vivência em uma unidade 

básica do município de João Pessoa- Paraíba 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo baseado na experiência oriunda  

do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e 

Comunidade da Faculdade de Medicina Nova Esperança no 

município de João Pessoa- Paraíba na aplicação da terapia  

comunitária na Unidade Básica de Saúde Integrada Ipiranga, 

como atividade a ser desenvolvida para o Programa, analisando 

os aspectos positivos e negativos do emprego terapêutico, bem 

como explanando como essa metodologia interfere ou auxilia 

no tratamento do usuário  e na sua qualidade de vida social na 

visão médica na perspectiva da saúde mental.  

Como suporte para o estudo, realizou-se uma procura na 

literatura como forma de compreensão do conteúdo advindo da 

própria terapia para resguardar a fundamentação acerca da 

relação entre a terapia comunitária, qualidade de vida e 

participação social. 

Em sequência, foi desenvolvida a vivência da terapia   

nessa área tomando como base as rodas comunitárias 

inseridas como atividade desenvolvida na atenção Básica (AB).  

Nessa unidade de saúde, existe uma equipe de saúde 

mental, composta por uma terapeuta e mais quatro co-
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terapeutas. Todavia, as mesmas trabalham de maneira 

voluntária, por meio do emprego de rodas de conversas e ações 

que busquem ouvir e socializar os usuários, funcionando, dessa 

forma, como um auxílio para o tratamento daquelas pessoas 

que são atendidas no território adscrito para aquela população. 

Nesse sentido, a unidade é responsável por atender os 

usuários de saúde mental, assim como pessoas que estão 

sentindo necessidade de conversar, aflitas e em busca de 

ajuda, acolhimento e carinho.  

O atendimento acontece todas as quintas feiras de 

maneira semanal, onde a equipe busca, além de atender os 

usuários de sua região, proporcionar a eles o pleno exercício da 

cidadania e maior interação entre os membros da família e a 

comunidade. 

A participação das rodas acontece da seguinte forma: a 

maioria dos usuários é encaminhada por meio dos profissionais 

de saúde da unidade, a exemplo dos médicos, enfermeiros e 

agentes comunitários, ou ainda quando os usuários passam 

pelos locais da roda que acontecem, a observam, e despertam 

assim o desejo de participar daquele momento, seja por 

curiosidade, por ouvirem dos outros o quanto é bom, ou pela 

sua própria vontade de sentir-se ouvido. 

Dessa maneira, o usuário precisa ir até a recepção para 

marcar inicialmente uma escuta qualificada que ocorre com a 

terapeuta responsável, que é também a líder do projeto de 

terapia comunitária que ocorre na unidade. Por sua vez, a 

terapeuta atende esses usuários na sexta feira de maneira 

semanal, onde realiza a escuta, detecção da causa do 

sofrimento, dos possíveis distúrbios, das naturezas dos 

problemas e assim detecta as dificuldades do usuário, para 
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somente assim, inseri-los junto aos outros que já estão a mais 

tempo. 

 A unidade atende todas as faixas etárias no mesmo 

espaço, e mesmo em sua maioria, se tratando de um serviço 

que funciona praticamente de forma voluntária, a responsável 

deixa sempre evidente que quanto mais pessoas participantes, 

mais alegria elas sentem dentro do desenvolvimento das ações 

desenvolvidas, não existindo assim um número máximo ou 

mínimo para que as rodas aconteçam. 

As rodas de terapia comunitária oferecem, 

principalmente a escuta, na qual dentro da terapia são 

abordados vários temas, que são indicados pelos próprios 

usuários. 

Dessa maneira, durante o mês de vivência junto a 

realidade da unidade, foi possível desenvolver um olhar acerca 

da experiência vivida no local, para que dessa forma, 

desenvolvesse o relato de experiência junto às ações e terapias 

desempenhadas com os usuários da Unidade Básica de Saúde. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

  

 Por meio da experiência de participação nas rodas, foi 

observado o quanto essa metodologia é valiosa e benéfica para 

aqueles que fazem parte do projeto, nessas palavras, tanto para 

os profissionais responsáveis, como para os usuários.  

A realização da terapia aumenta a consciência do 

entendimento dos principais problemas e recursos da 

comunidade, contribuindo com a análise, dialogo e intervenção 

nas ações executadas dentro do território local. 

Vem se constituindo em espaço de partilha, onde 

momentos marcados pela subjetividade passam a compor o 
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cenário dos usuários que procuram no serviço de atenção 

básica a melhora de seu sofrimento mental. 

 Verifica-se que o trabalho em grupo, trata-se de um 

instrumento metodológico extremamente eficaz no que diz 

respeito à promoção e educação em saúde dos indivíduos, que 

além de potencializar o fortalecimento de vínculos entre os 

participantes, permitindo sentirem-se mais vivos, mais 

dispostos, mais acolhidos, mais ouvidos e até mesmo, mais 

especiais. 

A relevância das práticas de cuidado em coletividade, a 

exemplo da Terapia Comunitária a qual já ocupa espaço nas 

políticas nacionais, estaduais e municipais. Entre estas, 

destacamos a inserção nas ações da Política Nacional sobre 

Drogas, na Política Nacional de Atenção Básica e, em especial, 

na Estratégia Saúde da Família e na Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (BUZELI et al., 2013). 

 A experiência como residente na participação da 

atividade desenvolvida proporcionou um olhar diferenciado. Foi 

possível ainda sentir o quanto as rodas fazem bem não apenas 

para os usuários, mas, de mesma maneira, para o profissional 

responsável que consegue ali observar através de seu trabalho 

pessoas com uma nova visão da vida, indivíduos mais alegres, 

com mais vontade de viver, enfrentando os seus problemas de 

outra maneira, encontrando soluções e melhorias de vida que 

anteriormente na visão deles, era algo impossível. 

 Além disso, atentou-se também o quanto as práticas 

integrativas são eficientes, positivas e acarretam melhorias na 

qualidade de vida das pessoas envolvidas. 

Hirdes, (2015) enfatiza as práticas desenvolvidas através 

do uso de tecnologias leves na APS, no âmbito da saúde 
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mental, valorizam a dimensão da subjetividade, melhorando a 

qualidade da assistência. 

 Os serviços oferecidos dentro da unidade são mantidos 

em uma sala ou pátio, localizados em seu território e o 

sujeito/usuário deve ser considerado em seus aspectos sociais, 

interacionais e existenciais, o que implica em apoio 

multidimensional e abrangente da equipe (CHIAVERINI, 2017). 

Assim as terapeutas trabalham como facilitadoras, 

escutando os usuários, e os auxiliando dentro das suas 

principais dificuldades.  

Dessa maneira, as rodas funcionam da seguinte forma: 

inicialmente as profissionais responsáveis preparam os 

participantes, por meio da preparação da respiração, em 

seguida abrem a roda de escuta, onde os próprios usuários irão 

falar acerca de que tema deseja abordar de maneira aberta e 

comunitária naquele dia, em sequência, com base nos temas 

propostos é aberta uma votação, onde é elegido um tema, para 

ser discutido, estudado e trabalhado junto aos usuários.  

Além disso, a terapeuta responsável abre ainda um 

espaço de 15 minutos para ouvir aquelas pessoas que 

propuseram outros temas, mas que naquele momento não 

haviam se pronunciado, buscando desta forma que todos saiam 

satisfeitos ou pelo menos ouvido. 

Observa-se a relevância da escuta para os usuários, 

tomando como base Chaverini (2017), o qual remete que as 

atividades conjuntas realizadas por equipes de saúde e 

reuniões frequentes visam inicialmente a compreensão da 

direção da matriz pelos entrevistados, considerando que o 

suporte da matriz é definido como a produção de saúde em 

atividade compartilhada entre as equipes, o que faz com o que 
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os usuários consigam se sentir ouvidos e motivados a falar 

acerca das suas dores e problemas. 

De acordo com a vivência dentro das rodas, observa-se 

que os principais temas, ou estratégias de enfrentamento 

abordados dentro das rodas se trata da depressão, solidão, 

conflitos familiares, drogas, violência doméstica, ausência da 

autoestima, e algumas presenças de transtornos bipolares, 

medo, ansiedade, dentre outros.  

Jorge, Souza e Bessa (2017), evidenciaram também a 

relevância da conversação, no quanto o expor aquilo que se 

sente se demonstra como sendo significativos para as pessoas 

que sofrem com algum distúrbio ou dificuldade em saúde 

mental, os mesmos afirmam que conversar sobre seus 

pensamentos e sentimentos podem ajudar o usuário a lidar com 

momentos em que se sente incomodado com alguma coisa, os 

quais causam preocupação constante e demasiada. Entretanto, 

falar sobre isso pode ajudá-lo a descobrir o que realmente está 

incomodando e a explorar o que o mesmo poderia fazer para 

tentar ou resolver aquela aflição e ansiedade, em outras 

palavras, de que forma lidar com o problema. 

Conversar é uma parte importante de nossos 

relacionamentos, pois pode fortalecer laços com outras 

pessoas e ajudá-las a manter uma boa saúde mental e, além 

de ser ouvido, ajuda a pessoa a sentir que outras pessoas se 

importam com você e com o que você tem a dizer, sendo 

exatamente isso o que os participantes da terapia comunitária 

se sentem: ouvidos, acolhidos e participantes de uma vida 

social, na qual outras pessoas também o escutam 

(CHIAVERINI, 2017). 

Por se tratar de um trabalho voluntário e comunitário, 

nota-se ainda a importância de criar vínculos com a 
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comunidade, para que as pessoas sintam que você faz parte da 

vivência da qual elas fazem parte, e tudo isso exige tempo, e 

esta é uma das maiores dificuldades encontradas dentro da 

terapia comunitária, pois além da estrutura ser limitada o 

número de profissionais é muito pequeno para atender de forma 

mais abrangente a comunidade. 

Dentro deste contexto, Bezerra et al., (2016) ensina que 

as equipes de saúde comunitária estão mais próximas das 

famílias e das comunidades, por isso é de fundamental 

importância que os usuários tenham a identificação e 

necessidade de tratamento para doenças mentais.  

Nesse cenário, Silva et al., (2016) afirma que os 

trabalhadores que atuam na ESF, ao articularem-se no 

território, possuem condições de estabelecerem parcerias de 

maneira a utilizar alguns recursos existentes na própria 

comunidade, tais como: rede de APS, equipamentos sociais, 

familiares, para em conjunto formarem a rede de apoio social e 

conseguirem implementar a promoção da saúde mental, com 

vistas ao alcance do bem estar coletivo, uma vez que a ESF 

caracteriza-se como dispositivo relevante no campo da atenção 

à saúde mental. 

Dessa maneira, há uma necessidade de existir sempre 

profissionais que entendam e identifiquem usuários da atenção 

básica que realmente precisam de atenção especializada em 

saúde mental. Esse insight mostra que é essencial que esses 

profissionais consigam compreender o seu território e suas 

principais demandas, para assim lidarem melhor dia após dia 

com as pessoas e suas doenças.  

Nesse sentido, Barban e Oliveira (2014), ressaltam que 

vínculo entre os profissionais da unidade de saúde 

responsáveis pela terapia comunitária e usuários levanta a 
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possibilidade de que as intervenções em saúde mental sejam 

realizadas pelos mesmos, existindo, portanto, a necessidade de 

oferecer ferramentas (conhecimentos e práticas) a essas 

equipes e discutir a complexidade do sofrimento psíquico 

acerca dos usuários para estas equipes, por isso quanto mais 

capacitados e numerosos, maior será a eficiência no serviço 

prestado aos mesmos. 

A terapia existe há treze anos dentro da unidade de 

saúde Ipiranga. Todavia, dentro do padrão oferecido aos 

integrantes, fragilidade são sentidas no decorrer de todo o 

processo relativo ao próprio desenvolvimento das atividades 

planejadas, seja na parte metodológica ou financeira para o 

desenvolvimento das atividades programadas. 

Em sua maior parte, as ajudas acontecem por meio das 

doações, através do incentivo e ajuda de todos envolvidos que 

busca de alguma forma contribuir com a essência do projeto, 

pois, o seu crescimento progressivo, com as participações em 

rodas terapêuticas e desenvolvimento de artesanatos, 

contribuem muitas vezes em retirar os usuários de quadros 

clínicos severos, quadros de depressão, entre outros problemas 

de saúde. 

Compete ainda mencionar que por meio do artesanato 

aprendido e desenvolvido dentro das oficinas que alguns dos 

usuários aprenderam a tirar o seu sustento, vivendo daquilo que 

aprenderam dentro das rodas desenvolvidas por estas 

profissionais. 

Um dos diferenciais encontrados foi a relação 

desenvolvida entre todos integrantes envolvidos, 

especialmente com as pessoas que são responsáveis pelo 

acontecimento da roda, os usuários por sua vez, se sentem 
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ouvidos, amados, e acolhidos de uma maneira que nem mesmo 

dentro das suas casas se sentem.  

Perceber que nessas rodas de terapia comunitária os 

usuários conseguem se abrir e tirar da vivência e experiência 

do outro, algo que acrescente em sua vida, e é exatamente em 

meio a estas terapias que eles conseguem ouvir e ver 

problemas iguais ao que ele passa, e assim buscam força para 

mudar a sua realidade, utilizando-se da motivação que o outro 

o passou. 

Observou-se ainda que o toque, o carinho, o abraço, o 

incentiva os usuários para com os outros tornando pessoas 

mais amáveis, com mais vontade de viver, e com esperanças 

acerca de mudar a realidade depressiva, tristes ou sem alegria 

ao qual muitas vezes eles se encontram inseridos.  

Outro benefício observado refere-se às melhorias 

significativas do comportamento do usuário em termos de 

autoestima, perspectivas de vida, planejamento para o futuro, 

diminuição da agressão e comportamento inadequado 

manifestado. 

Foi verificado também o ganho na redução das 

medicações utilizadas pelos usuários. Com o passar do tempo 

e da participação nas rodas e oficinas oferecidas, a terapeuta 

aconselha o usuário a voltar ao psiquiatra para uma nova 

avaliação, pois com o acompanhamento semanal, a mesma 

também consegue verificar certa melhora do mesmo. 

Dessa forma, diversos usuários que participam de 

maneira efetiva das rodas, com o tempo, juntamente com a 

reavaliação do psiquiatra, conseguem ter uma diminuição 

significativa ou total da medicação de uso psiquiátrico contínuo 

observando-se, portanto, a riqueza e eficiência dessas rodas na 

vida dos usuários.  
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Por meio dessa vivência me foi possível desenvolver e 

encontrar um novo significado acerca da medicina, onde se 

constatou que a mesma é muito mais do que apenas receber 

pacientes em um consultório ou em uma unidade de saúde,  

através da análise e aplicação de sintomatologias e tratarmos, 

muito mais que isso, a medicina é procurar sempre prevenir e 

difundir tais práticas, como a terapia comunitária , as ações que 

motivem e auxiliem as pessoas no bem estar do seu corpo e de 

sua saúde mental, e que em sua grande maioria já  

desempenhada há tantos séculos, mas que em nosso país 

ainda é pouco praticada, reconhecida e incentivada. 

Além disso, observou-se que as práticas integrativas 

buscam antes de qualquer coisa incluir, amparar e ajudar 

pessoas que precisam de ajuda acerca de sua saúde mental, 

mas também pessoas que não possuem nenhum tipo de 

problema nessa área, mas que desejam permanecer em paz 

tanto com seu corpo, como sua mente, o que me mostrou a 

riqueza dessa ferramenta, que além de conseguir cuidar e 

melhorar, também é uma ação de prevenção acerca de 

possíveis doenças como, por exemplo, a depressão. 

 

CONCLUSÕES 

 

O relato de experiência permitiu reconhecer 

efetivamente a relevância da terapia comunitária no contexto de 

usuários da unidade de saúde, visto que, mesmo com os 

obstáculos, por meio desta metodologia de cuidado, os usuários 

adotam novos comportamentos e posturas de lidar com o 

sofrimento mental que têm contribuído sobremaneira para sua 

condição de saúde, atitudes essas que são extensivas inclusive 
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ao ambiente familiar, e na dosagem de psicotrópicos utilizadas 

pelos mesmos.  

Demonstrar que ao oferecer este serviço no ambiente do 

usuário, há muitas vantagens, dentre elas, pode-se citar uma 

maior proximidade entre a equipe e o usuário, permitindo a 

construção de elos de extrema importância relacionados ao 

trabalho em saúde mental, que fazem com que estas pessoas 

se sintam acolhidas, ouvidas, e aceitem a ajuda necessária 

para seu tratamento. 

Tais terapias de conversação dão às pessoas a chance 

de explorar seus pensamentos e sentimentos e o efeito que elas 

exercem sobre seu comportamento e humor. Descrever o que 

está acontecendo na sua cabeça e quais os sentimentos são 

desenvolvidos em meio a tais dificuldades, despertam no 

usuário a necessidade de enfrentá-los e principalmente, 

entende-los.  

Nesse sentido, se faz relevante a existência de ações e 

releitura por parte dos responsáveis públicos para que esta área 

possa ser assistida de uma melhor maneira em busca de tornar 

possível, mais organizado, acolhedor e que contem com os 

elementos necessários e não apenas com doações. 

Obteve-se com a experiência a importância de dar 

seguimento à terapia comunitária e fortalecê-la, de forma 

efetiva, não somente na unidade de saúde em estudo, mas sim 

em todas as unidades possíveis, pois há em meio a esta terapia, 

resultados extremamente positivos. 

Para a residência, o valor da contribuição da terapia 

mostra-se salutar e enfatiza a relevância dessa experiência na 

estrutura da capacitação profissional diante da promoção, 

prevenção e recuperação da saúde voltado a qualidade de vida 

dos usuários inseridos nessa dinâmica.  
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RESUMO: Para a Estratégia Saúde da Família o território é 
fundamental na organização dos processos de trabalho das 
equipes interprofissionais, considerado como um espaço 
dinâmico, capaz de produzir saúde e neste há a necessidade 
de um diagnóstico epidemiológico para o norteamento das 
ações. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de um 
grupo tutorial, pertencente ao PET-Saúde da Universidade 
Estadual da Paraíba, durante o processo de territorialização da 
área adstrita a Unidade Básica de Saúde (UBS) na qual o grupo 
desenvolve suas atividades. As fontes para a coleta dos dados 
foram as visitas ao território, a entrevista com os profissionais, 
acesso ao e-sus, Google Maps e Google Earth. Com isto foi 
possível desenhar o perfil territorial e ambiental, demográfico e 
socioeconômico do território, bem como, a identificação dos 
agravos, as informações sobre o serviço, as condições de 
moradia e saneamento, entre outros aspectos. Este processo 
proporcionou uma maior integração entre o grupo tutorial, o 
serviço e a comunidade. Além de cumprir o seu papel, 
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permitindo um diagnostico situacional do território. Ressalta-se 
a relevância deste conhecimento do território como ferramenta 
para a educação interprofissional, permitindo o diálogo de 
diversas áreas para facilitarem a reorganização social e ações 
sanitárias locais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação interprofissional. Estratégia 
saúde da família. Diagnostico situacional. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde/Interprofissionalidade) atende ao chamado da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para implementar a 

Educação Interprofissional (EIP) como ferramenta de 

desenvolvimento e fortalecimento dos recursos humanos na 

saúde, com o objetivo de reduzir muitos dos desafios 

enfrentados pelos sistemas de saúde no Brasil e no mundo. 

Nesse sentido, o PET constitui-se uma estratégia de indução de 

mudanças na formação profissional, identificando as 

necessidades frequentes dos serviços de saúde e a reflexão 

dos profissionais, estimulando a criação de propostas de 

intervenção que sejam contínuas (ALMEIDA; TESTON; 

MEDEIROS, 2019).  

O PET, na sua nona edição, apresenta como foco a 

interprofissionalidade, a interdisciplinaridade e a 

intersetorialidade, com o objetivo único de estimular a EIP no 

Brasil. Seu objetivo é promover mudanças curriculares nos 

cursos de graduação da saúde, alinhando os mesmos, às 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), mudando a lógica da 

produção do cuidado, qualificando os processos de integração 
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entre o ensino, o serviço e a comunidade, de modo a estimular 

as práticas colaborativas em saúde (BRASIL, 2018).  

Nessa perspectiva, a Educação Permanente (EP) é 

colocada como um processo de aprendizagem, a partir do 

cotidiano de trabalho em saúde. Visto que, a mesma pressupõe 

a democratização dos espaços de trabalho na saúde, o 

desenvolvimento do aprender e do ensinar com o outro e a 

busca por soluções que sejam eficazes e criativas para as 

dificuldades encontradas diariamente. Através do 

fortalecimento da integração entre o ensino e o serviço, o PET-

Saúde, é fruto da parceria entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação e tem entre seus objetivos à inserção cada vez mais 

cedo de estudantes da área da saúde no Sistema Único de 

Saúde (SUS). (SAMPAIO; SANTOS; CARVALHO, 

BRONZRADO; OLIVEIRA, 2014). 

Ressalta-se que para Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), na qual o território é fundamental para a organização dos 

processos de trabalho das equipes interprofissionais da 

Atenção Básica (AB), recorrer à noção de território é de extrema 

importância para compreensão do processo saúde-doença e as 

vulnerabilidades da população adstrita, para atuar da melhor 

forma possível no enfrentamento dos diferentes problemas e 

seus determinantes (MARCO; GAMPIETRO; DUARTE; ROSA, 

2019). 

O território deve ser considerado um espaço dinâmico, 

capaz de produzir saúde e doença, portanto, um espaço que 

deve passar por um diagnóstico epidemiológico para identificar 

as condições e fatores inerentes aos processos de saúde e 

doença. Ele deve ser entendido como espaço vivo em 

constante metamorfose nos mais variados aspectos e, 

consequentemente, sujeito a constante mudança nos riscos e 
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vulnerabilidades, características que reverberam na 

administração, política, tecnologia e sociedade dentro de suas 

fronteiras físicas (JUSTO; SEVERO; FÉLIX-SILVA; SOARES; 

SILVA-JÚNIOR; PEDROSA, 2017).  

Na medida em que o planejamento da Educação em 

Saúde e a formação dos recursos humanos se afastam do 

modelo biomédico e se adequam à reorientação dos sistemas 

de Saúde, o processo de territorialização torna-se uma 

ferramenta necessária para que a transição entre tais modelos 

de aprendizado, especialmente no contexto da Atenção Básica 

se concretize (JUSTO; SEVERO; FÉLIX-SILVA; SOARES; 

SILVA-JÚNIOR; PEDROSA, 2017). 

Torna-se evidente, portanto, a importância da 

territorialização para organização do processo de trabalho do 

PET-Saúde/Interprofissionalidade, já que o mesmo tem como 

campo de atuação a Atenção Básica, mais especificamente a 

ESF. Além disso, o processo de territorialização torna-se uma 

ferramenta fundamental para prática interprofissional, na 

medida em que permite que os diversos atores envolvidos 

lancem olhares diferentes sobre o território, construindo um 

verdadeiro diagnostico situacional. No qual, foi possível 

compreender, como se estrutura a UBS e sua área de 

abrangência, o perfil da comunidade e o processo de trabalho 

da equipe de saúde. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo relatar a experiência de um grupo tutorial, pertencente 

ao PET-Saúde/Interprofissionalidade de Campina Grande - PB, 

durante o processo de territorialização da área adstrita a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) na qual o grupo desenvolve 

suas atividades.  

 



A TERRITORIALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL E A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

60 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O PET é desenvolvido pela Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Campina Grande (SMS/CG). Sendo concebido dentro 

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), formado 

inicialmente por 70 participantes, sendo 40 estudantes, dos 

quais 30 bolsistas; 12 professores dos cursos de: Odontologia, 

Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Fisioterapia, Educação 

Física e Serviço Social, além de 18 preceptores, que são 

profissionais da Secretaria de Saúde. 

 
Tabela 1.  Distribuição dos alunos e bolsas por curso. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

O projeto envolve ensino, pesquisa e extensão, com 

participação colaborativa da Universidade, dos Serviços de 

Saúde e comunidade. Trata-se de uma iniciativa que engloba a 

UEPB, através das pró-reitorias de Graduação (PROGRAD) e 

Extensão (PROEX), e Prefeitura Municipal de Campina Grande 
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(PMCG), através da Secretaria de Saúde e da Diretoria de 

Atenção Básica. 

A distribuição dos grupos e as suas respectivas UBS 

foram definidas pela coordenação geral do PET-

Saúde/Interprofissionalidade em parceria com a Secretária 

Municipal de Saúde. Atualmente tendo a seguinte distribuição: 

  

Tabela 2. Unidades Básicas de Saúde com suas respectivas 
equipes. 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

O presente processo de territorialização foi desenvolvido 

pelo grupo tutorial pertencente à UBS Antônio Aurélio Ventura, 

popularmente chamada de Cinza. O grupo é composto por 2 

tutoras (Odontologia e Fisioterapia), 1 preceptora (Serviço 

Social) e 8 alunos (2 de Odontologia, 2 de Psicologia, 

Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Educação Física).  

 

 

UBS 

 

Número de integrantes 

UBS Antônio Aurélio Ventura 

(Cinza) 

11 integrantes 

UBS Eduardo Ramos 13 integrantes 

UBS Cuités 14 integrantes 

UBS Tambor 13 integrantes 

UBS Ressureição  14 integrantes 
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As informações coletadas durante a territorialização 

foram consolidadas em um relatório que foi enviado para 

coordenação geral do PET. Entre as fontes para a coleta dos 

dados estão às visitas ao território, escuta aos profissionais da 

UBS, principalmente os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

bem como pelo acesso ao e-SUS, Cnes, Google Maps, Google 

Earth. O presente processo de territorialização foi construído 

observando-se alguns aspectos, entre eles, o perfil territorial e 

ambiental do distrito sanitário e mais especificamente da UBS, 

o perfil demográfico, o perfil socioeconômico, a identificação 

dos agravos, informações sobre o serviço e as condições de 

moradia e saneamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No perfil territorial e ambiental do Distrito Sanitário VI e 

do Conjunto Rogério Lustosa (Cinza), observamos a geografia 

e ambiente, delimitamos o território adstrito a Unidade Básica 

de Saúde Antônio Aurélio Ventura e a urbanização.  

Inicialmente procurou-se conhecer a dimensão do 

território com seus respectivos limites em todas as direções, 

para tal, foram realizadas consultas em um mapa já existente 

na unidade. A presença da preceptora foi de suma importância 

para atualização das informações. 

Com as informações coletadas, foi possivel pesquisar e 

delimitar o território em ferramentas como o Google Maps e 

Google Earth. Estabelecida essas informações, iniciou-se a 
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visita ao território, pela qual foi possível conhecer os 

equipamentos sociais, as condições de moradia, as linhas de 

transporte público, as ruas pavimentadas e não pavimentadas, 

depósitos irregulares de lixo, entre outros aspectos.  

Também foi possível delimitar o distrito sanitário. 

Campina Grande encontra-se dividida em 10 distritos sanitários, 

sendo a UBS Antônio Aurélio Ventura localizada no bairro do 

Cinza, pertencente ao distrito sanitário VI. Além do Cinza, esse 

distrito é formado pelos seguintes bairros: Rocha Cavalcante, 

Estreito, Lucas, Jardim Verdejante, Catolé de Boa Vista, Paus 

Brancos, parte das Malvinas, Portal Sudoeste e Três Irmãs. O 

distrito possui como referência um Centro de Referência em 

Assistência Social - CRAS, bem como, outros serviços de 

média e alta complexidade. 

Figura 1. Mapa delimitando o distrito sanitário VI. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
O território está limitado geograficamente com os bairros 

Rocha Cavalcanti, Avenida Francisco Lopes de Almeida, Alça 

Sudoeste, Ronaldo Cunha Lima. O perímetro do território 

sanitário é de 2361m2 e a área calculada é de 358.546 m2 

conforme delimitação nas imagens a seguir:  
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Figuras 2 e 3. Mapas delimitando o território de abrangência da 
UBS Antônio Aurélio Ventura. 

 

Fontes: Google Earth e Google Maps respectivamente. 

Como demonstrado a seguir, o território possui uma 

pequena rede de equipamentos sociais, que contempla 

serviços públicos e privados.  

 

Tabela 3. Categorização e descrição dos equipamentos sociais 

na área de abrangência da UBS Antônio Aurélio Ventura. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Creche Municipal Alcides Cartaxo 
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ESTABELECIMENTOS 

EDUCACIONAIS 

Loureiro 

 

 

Escola Semente do amanhã 

 

 

Creche Municipal Vovó Clotilde 

 

 

SUPORTE SOCIAL 

 

 

CRAS Três Irmãs 

 

 

 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

Clube de mães Nova Vida 

 

 

Associação de moradores do 

conjunto Rogério Lustosa 

  

 

 

ESPAÇOS RELIGIOSOS 

 

Igreja católica 

Igreja Evangélica Avivamento 

bíblico 

Assembleia de Deus 

 

 

COMÉRCIO 

 

Mercearias, mercadinhos, fruteiras, 

padaria, Pet shop, lojas, posto de 

gasolina, Salões de beleza, bar e 

restaurante. 

 

 

 

ESPAÇOS DE LAZER 

 

JS Recepções 

 

 

Parque 
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No tocante a urbanização, a distância da UBS para o 

centro da cidade é de 9,2km. O território possui ruas não 

pavimentadas como especificado e sem esgotamento sanitário 

como especificado a seguir. 

Ruas não pavimentadas: Nos bairros do Cinza e João 

Agripino há ruas pavimentadas e outras não, sendo 

identificadas ainda sem pavimentação as ruas: Edinaldo 

Rangel, Raul Pequeno, Geni Soares, Venâncio Nogueira, 

Augusto Soares, Aurora Diniz, Antônio Sales, Florianópolis, 

Maria Neci, Adma Tavares, Severino Valeriano, parte da Rua 

Maria Eva de Moura, parte da Geraldo de Fátima, Castor da 

Paz, João Agripino dos Santos, parte da rua Cláudio Bezerra de 

Lima, Antônio Sales, totalizando 17 ruas. Já sem esgotamento 

sanitário observamos as seguintes ruas: Antônio Sales, Maria 

Neci, Severino Valeriano, parte da Florianópolis, totalizando 4 

ruas. 

 

Figuras 4, 5 e 6. Imagens demonstrando a situação das ruas 

não pavimentadas e pavimentadas. 

   
Fonte: Arquivo pessoal. 

Em relação ao transporte público, o mesmo é 
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administrado pelo Consórcio Santa Maria, tendo duas linhas de 

transporte público: 077 e 770. As rotas de ônibus operam 

regularmente das 5h 20min às 22h38min. 

No tocante as características dos domicílios, todos são 

construídos em alvenaria, com abastecimento de água. No que 

tange à disponibilidade de energia elétrica, 11 domicílios não 

possuem. As casas que não apresentam rede de esgoto têm 

fossa séptica. 

Também observamos o perfil demográfico do território, 

isto é, a população total residente no bairro, que foi de 

aproximadamente 1859 pessoas, bem como a distribuição 

dessa população segundo faixa etária e sexo, como exposto: 

●       Menores de 1 ano - 16 (Feminino: 10 e masculino: 6) 

●       01 a 04 anos - 102 (Feminino: 43 e masculino: 59) 

●       5 a 9 anos - 138 (Feminino: 61 e Masculino: 77) 

●       10 a 14 anos - 133 (Feminino: 63 e Masculino: 70) 

●       15 a 19 anos - 153 (Feminino: 71 e Masculino: 82) 

●       20 a 59 anos - 1089 (Feminino: 606 e Masculino: 483) 

●       Maior de 60 anos - 228 (Feminino: 143 e Masculino: 85)  

Não foi possível identificar usuários que fazem uso de 

plano de saúde privado. Mesmo assim, todos da área estão 

cadastrados para uso do serviço do SUS. 

Já no perfil socioeconômico, identificamos o número de 

famílias por renda, como evidenciado na seguinte gradação:  

●       1/4 do salário mínimo - 12 famílias 

●       1/2 salário mínimo - 20 famílias 

●       1 salário mínimo - 211 famílias 

●       2 salários - 260 famílias 

●       3 salários - 70 famílias 

●       4 salários - 21 famílias 

●       Acima de 4 salários - 15 famílias 
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●       Não informados - 25 famílias 

Em relação ao perfil epidemiológico da comunidade, 

observamos os seguintes agravos e o número de indivíduos 

acometidos: 

●  Gestante - 20 

●  Acamado - 07 

●  Domiciliado - 35 

●  Com Hanseníase - 01 

●  Com Tuberculose - 01 

●  Fumante - 74 

●  Uso de Álcool - 44 

●  Uso de Drogas - 05 

●  Sofrimento Psíquico - 55 

●  Diabetes - 80 

●  Hipertensão - 333 

●  Câncer - 14 

●  Infarto - 13 

●  AVC/Derrame - 14 

●  Doença Cardíaca - 35 

●  Doenças Respiratórias - 38 

●  Problema nos Rins - 14 

●  Deficiência – 58 

Nas condições de moradia e saneamento, observamos 

que havia 684 domicílios com disponibilidade de energia 

elétrica, enquanto 11 não possuem e 03 não informaram. Em 

relação às condições de saneamento básico, 570 domicílios 

estão integrados a rede coletora de esgoto, 89 utilizam fossa 

séptica, 02 utilizam fossa rudimentar e 37 não informaram. No 

tocante ao abastecimento de água 664 estão integrados a rede 

de abastecimento e 34 não informaram. Já no que diz respeito 

ao tipo água para consumo, 505 domicílios utilizam água 
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mineral, 72 água filtrada, 06 fazem cloração, 05 fazem fervura, 

71 utilizam água sem tratamento e 39 não informaram. Por fim, 

o lixo de 641 domicílios é coletado e 57 não informaram.   

Em relação à UBS, sua vinculação ao CNES data de 13 

de junho de 2002 e Seu código de cadastro Nacional é 

2595389, sendo caracterizada como Unidade Básica de Saúde 

vinculada a 3ª Regional de Saúde. Suas atividades são 

ambulatoriais no nível da Atenção Básica tendo uma equipe de 

saúde da família vinculada – INE 121401/Equipe de saúde da 

família com saúde bucal. Os horários de atendimento, pela 

manhã das 7h30 às 11h30 e à tarde das 13h às 16h.  

Sobre o padrão mínimo físico a UBS é tipo I assumindo 

uma equipe de saúde da família estruturada fisicamente e 

contendo os seguintes recursos humanos: 

 

Tabela 5. Estrutura física da UBS Antônio Aurélio Ventura. 

AMBIENTES QUANTIDADE 

Recepção/Arquivo de prontuários  1 

Sala de Espera,  1 

Sala de reuniões e educação em 

saúde 

 1 

Almoxarifado  1 (sem funcionamento) 

Consultório com sanitário  1 

Consultório  3 

Sala de Vacina  1 

Sala de curativo/procedimento  1 

Farmácia (sala de armazenamento 

de medicamentos) 

 1 (sem funcionamento) 

Equipo odontológico  1 

Área de compressor  1 

Sanitário para usuário  2 (1 em funcionamento) 

Sanitário para deficiente  1 (sem funcionamento) 

Banheiro para funcionários  2 
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Copa/cozinha  1 

Depósito de materiais de limpeza  1 

Sala de recepção lavagem e 

descontaminação 

 1 

Sala de esterilização  1 (sem funcionamento) 

Abrigo de resíduos sólidos  1 

Depósito de lixo  1 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Tabela 6. Profissionais da UBS Antônio Aurélio Ventura e suas 
respectivas cargas horárias.  

PROFISSIONAL CARGA HORARIA 

Enfermeira 40h 

Técnica De Enfermagem 40h 

Médica 40h 

Assistente Social 40h 

Cirurgiã Dentista 40h 

Auxiliar De Saúde Bucal 40h 

Agente Comunitário De Saúde- 

ACS 

30h 

Recepcionista 40h 

Auxiliar De Serviços Gerais 40h 

Vigilante 40h 

Fonte: Arquivo pessoal. 
Não há conselhos locais vinculados, sendo considerado 

o Conselho Municipal de Saúde de campina Grande o primeiro 

órgão de fiscalização e deliberação desta UBS. Quanto às 

outras organizações que representam a população existe a 

Associação de Moradores do Conjunto Rogério Lustosa. 

 
 

CONCLUSÕES 

 

O processo de territorialização apresentando 

proporcionou uma maior integração entre o grupo tutorial, o 

serviço e a comunidade. Além de cumprir o seu papel, 
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concedendo um diagnóstico situacional do território, o qual 

servirá de embasamento para ações a serem desenvolvidas 

pelo grupo PET não só ao longo de sua vigência, mas sobretudo 

na sustentabilidade do projeto após a passagem do PET, de 

forma a ESF darem continuidade a proposta até então 

desenvolvida. Ressalta-se o seu papel como ferramenta para 

educação interprofissional, por permitir que diferentes áreas do 

conhecimento convirjam para um objetivo em comum: 

“Aprender juntos para trabalhar juntos”. Além de ter 

proporcionado aos graduandos um contato íntimo com a ESF, 

permitindo o desenvolvimento de competências que vão de 

encontro aos anseios do SUS 

.  
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RESUMO:  
Acidentes com animais são comuns em crianças e podem 

ocasionar a transmissão de zoonoses. O objetivo do trabalho foi 

investigar os agravos com animais potencialmente 

transmissores de raiva, em crianças de até 10 anos de Barra de 

Santa Rosa – PB. Para isso, foram analisadas 46 fichas de 

investigação da profilaxia antirrábica humana, referentes ao 

período de 2014 a 2018, armazenadas na Secretaria de Saúde 

do município. Foram calculados percentuais e o teste qui-

quadrado, considerando-se p<0,05, estatisticamente 

significativo. 65,2% dos acidentados pertenciam ao sexo 

masculino. 39,1% ocorreram em crianças de até 5 anos de 

idade. As idades de maior prevalência foram 8 e 9 anos (19,6% 

cada). A mordedura foi a exposição mais frequente (67,4%), 

assim como os ferimentos únicos (54,3%) e as lesões 

superficiais (54,3%). As regiões anatômicas mais atingidas 

foram cabeça / pescoço e membros inferiores (19,6% cada). 

Crianças de 1-5 anos foram as mais atingidas em cabeça / 

pescoço (58,3%) que as de 6-10 anos, no entanto, sem  
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associação estatisticamente significativa (p=0,183). A maior 

ocorrência foi na zona urbana (76,1%) e no domicílio (47,8%), 

sendo o cão a espécie mais prevalente (73,9%). Ocorreram 

acidentes com animais silvestres. Muitas fichas não tiveram 

preenchimento das variáveis. Conclui-se que há necessidade 

de ações de educação em saúde para a população sobre 

zoonoses e convívio sadio com animais.  

Palavras-chave: Mordeduras; Raiva; Profilaxia pós-exposição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma relação mais estreita entre humanos e animais se 

estabeleceu há milhares de anos com a domesticação de várias 

espécies, a exemplo de cães, gatos e animais de criação, pelas 

populações pré-históricas (HARARI, 2018). Essa relação tem 

trazido inúmeros benefícios aos humanos, dentre eles: proteção 

de territórios, transporte de cargas, alimentação, auxílio em 

vários tipos de trabalho, companhia e uso terapêutico. Os 

animais ainda influenciam na qualidade de vida, diminuindo a 

ansiedade, o estresse e trazendo proteção psíquica aos tutores. 

(SANTOS et al., 2016; GIUMELLI; SANTOS et al., 2016; LIMA; 

GRISOTI, 2018). O convívio de crianças com animais 

domésticos reduzem o sedentarismo, estimulam a afetividade, 

empatia, sensibilidade e o senso de responsabilidade, fazendo-

as compreender melhor o ciclo vida-morte (TATIBANA; 

COSTA-VAL, 2009). 

Apesar dessas vantagens, o número cada vez maior de 

animais nos lares e o convívio estreito com eles, aumentam as 

chances de acidentes. Animais doentes podem se tornar 

agressivos, como aqueles infectados com vírus da raiva. Em 

outras ocasiões o desconhecimento das pessoas sobre 
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necessidades e comportamentos naturais dos animais, a 

procriação descontrolada, negligência com medidas 

preventivas e cuidados zoosanitários e a proximidade com 

animais silvestres, aumentam a possibilidade de agressões e 

consequentemente a incidência de zoonoses (LOPES et al., 

2014).  

As crianças são mais propensas que os adultos a se 

envolverem em acidentes com animais. Mais da metade das 

lesões por mordida de cachorro ocorre com animais familiares. 

(CDC, 2019). Isso pode ocorrer devido ao comportamento 

atrativo e curioso das crianças e ausência de consciência de 

perigo, o que as impedem, por vezes, a identificação de sinais 

de agressividade (CAVALCANTI et al., 2017). Os danos fisícos 

e psicológicos das agressões podem levar a sequelas 

morfofuncionais de órgãos e membros e ao estresse pós-

traumático, gerando fobias, o que já foi detectado em crianças 

que sofreram mordidas (HADDAD-JUNIOR; CAMPOS  NETO; 

MENDES, 2013; LIMA; GRISOTI, 2018) 

As lesões provocadas nos acidentes podem trazer 

consequências, como a transmissão de agentes infecciosos, 

dentre eles, o vírus da raiva. Essa zoonose, apresenta grande  

importância epidemiológica por afetar o sistema nervoso. É 

causada por um vírus pertencente à família Rhabdoviridae e ao 

gênero Lyssavirus, que provoca um quadro de encefalite aguda 

quase sempre fatal (BRASIL, 2019). 

A raiva humana está presente em mais de 150 países, o 

que representa um grande desafio para as autoridades 

sanitárias. Estimam-se que cerca de 59 mil pessoas morram 

todos os anos de raiva, embora seja uma doença evitável 

quando tomadas as precauções corretas, já que há vacinas e 

soros disponíveis (SILVA et al., 2015; ONU, 2017). No Brasil a 
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raiva é endêmica e sua prevalência varia de acordo com a 

região. No período de 1990 a 2017 foram registrados 595 casos 

de raiva humana sendo a maioria dos casos (57,1%) na região 

Nordeste e em 2018, foram 11 casos de raiva humana. Em maio 

de 2019 registrou-se um caso humano em Gravatal, Santa 

Catarina, transmitido por gato (SES/SC, 2019).  Nos anos de 

2007 a 2017, 84% das mais de 5 milhões de notificações de 

atendimento profilático antirrábico humano pós-exposição, 

foram em decorrência de agressões envolvendo cães 

domésticos e apenas 0,67% por morcegos (BRASIL, 2019). 

O risco de transmissão do vírus rábico, ocorre através de 

contato da saliva infectada dos mamíferos reservatórios, com 

as mucosas, por mordeduras, lambeduras e arranhaduras. O 

potencial zoonótico dos acidentes deve ser considerado, 

principalmente em áreas de circulação viral entre animais 

domésticos e silvestres como no Brasil (ALVES; ANDRADE-

JÚNIOR; BARBOSA, 2018; FIOCRUZ, 2019). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde instituiu a  

notificação obrigatória dos acidentes por animais com risco 

potencial de transmissão para raiva, como forma de manter o 

controle e detectar a circulação viral. O protocolo de profilaxia 

antirrábica pós-exposição, recomenda condutas que variam 

desde observação de animais domésticos por 10 dias após 

agressão, à vacinação, acompanhada ou não de administração 

de soro antirrábico, a depender das características do agravo. 

Esses acidentes são registrados nas Ficha de Investigação de 

Atendimento Antirrábico Humano alimentadas no Sistema de 

Informações  de Agravos de Notificação (SINAN), visando à 

indicação correta da profilaxia da raiva humana. (BRASIL, 2017; 

BRASIL, 2019) 
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A análise dos casos através da consulta das fichas de 

notificação dos agravos, é uma importante ferramenta para 

analisar as variáveis epidemiológicas da região, relacionadas 

ao acidente. O conhecimento das caracerísticas dos acidentes 

na infância podem direcionar a implantação de políticas 

zoosanitárias na prevenção da raiva e educacionais de 

promoção a saúde. Além disso pode subsidiar programas de 

acompanhamento dos danos físicos e psicológicos nas crianças 

acidentadas. 

 Portanto o objetivo do trabalho foi investigar o perfil dos 

acidentes com animais em crianças de até 10 anos, do 

município de Barra de Santa Rosa - PB, analisando-se os tipos 

de exposições, características das lesões, áreas anatômicas 

atingidas e locais de ocorrência dos agravos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo, 

retrospectivo sobre os agravos por animais em crianças no 

município de Barra de Santa Rosa - PB, no período de 2014 a 

2018. Foram analisadas 46 Fichas de Notificação Individual do 

Atendimento Antirrábico Humano armazenadas na Secretaria 

Municipal de Saúde do município. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Alcides 

Carneiro - UFCG (CAAE: 16190719.1.0000.5182), parecer no 

3.480.582. 

 

Área de estudo 

O município de Barra de Santa Rosa (06º 43' 18" S e 36º 

03' 46" W) está localizado na mesorregião do Agreste 

Paraibano e na microrregião do Curimataú Ocidental. Sua 
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população em 2010 era de 14.157 com estimativa para 2018 de 

15.268 habitantes, com 8.244 (56%) residindo na zona urbana 

e 7.023 (44%) na zona rural. Sua área territorial é de 775,646 

Km², densidade 18,25 hab/Km², ficando distante da capital do 

estado, João Pessoa, 235 Km, da cidade de Campina Grande, 

79 Km e da capital Federal, Brasília, 2.198 Km. Sua altitude em 

relação ao nível do mar é de 437m. Seus municípios limítrofes 

são Damião, Algodão de Jandaíra, Remígio, Cuité, Picuí e 

Sossego (IBGE, 2019). 

 

Variáveis analisadas 

Foram analisados os agravos por ano e as seguintes 

variáveis: idade, sexo, tipo de exposição (arranhão, contato 

indireto, lambedura ou mordedura); região anatômica (cabeça / 

pescoço, mão, tronco, membro superior e membro inferior); 

ferimento: (único ou múltiplo); tipo (superficial ou profundo); 

local (via pública, residência ou outro local); área (rural ou 

urbana) e espécie do animal. 

 

Análise Estatística 

Foram calculados percentuais e associações entre as 

variáveis através do teste qui-quadrado sendo aceito p<0,05, 

estatisticamente significativo. Os dados foram analisados no 

programa estatístico SPSS v.13.0. Gráficos foram construídos 

no programa Excel®. 

 

RESULTADOS 

 

No período de 2014 a 2018, 46 crianças de até 10 anos 

se envolveram em acidentes com animais no município de 

Barra de Santa Rosa - PB. 30,4% dos agravos ocorreram em 
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2018, seguido por 28,3% nos anos 2017 e 2014. O ano de 2015 

teve 13% dos agravos. O município só registrou agravos nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2015 e não fez registros no ano 

de 2016. 65,2% dos acidentados pertenciam ao sexo 

masculino. 39,1% dos agravos ocorreram em crianças de até 5 

anos de idade. As idades de maior prevalência foram 8 e 9 anos 

(19,6% cada). A figura 1 mostra a distribuição dos casos de 

acordo com as idades por sexo.  
 

Figura 1. Distribuição de idade por sexo de crianças 

acidentadas por animais em Barra de Santa Rosa - PB, 2014 -

2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Quanto às características dos acidentes a mordedura foi 
a mais frequente (67,4%), assim como os ferimentos únicos 
(54,3%) e as lesões superficiais (54,3%). A tabela 1 mostra as 
características dos acidentes. 
 
  

N=46
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Tabela 1. Características dos acidentes por animais em 

crianças de Barra de Santa Rosa - PB, 2014-2018. 

Características do acidente N % 

Tipo de exposição   

Mordedura 31 67,4 

Arranhadura 7 15,2 

Mordedura / arranhadura 6 13 

Ignorado 2 4,3 

Total 46 100 

Tipo de ferimento   

Único 25 54,3 

Múltiplo 15 32,6 

Ignorado 6 13 

Total 46 100 

Profundidade da lesão   

Superficial 25 54,3 

Profundo 7 15,2 

Ignorado 14 30,4 

Total 46 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto às localizações anatômicas, os membros 

inferiores e a cabeça/pescoço foram as áreas mais atingidas. 

Destaca-se que a região cabeça / pescoço quando observada 

isoladamente e associada a outras localizações apresenta o 

maior percentual de local atingido com 26,2% dos casos. A 

tabela 2 mostra as localizações anatômicas atingidas durante 

os acidentes. 
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Tabela 2. Localizações anatômicas atingidas em acidentes por 

animais em crianças de Barra de Santa Rosa – PB, 2014-2018. 

Localização anatômica  N % 

Cabeça / pescoço  9 19,6 

Membros inferiores  9 19,6 

Membros superiores  8 17,4 

Mão  6 13 

Mãos / pés  3 6,5 

Mucosa  2 4,3 

Tronco  2 4,3 

Membros superiores / inferiores  1 2,2 

Mucosa/tronco / cabeça / pescoço  1 2,2 

Membro inferior / tronco  1 2,2 

Cabeça / pescoço / tronco  1 2,2 

Cabeça / pescoço / membro superior  1 2,2 

Ignorado  2 4,3 

Total  46 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se analisar os acidentes em cabeça e pescoço 
isoladamente e associada a outras partes com as faixas etárias 
infantis (1-5 e 6-10 anos), percebe-se que crianças de 1-5 anos 
foram as mais atingidas (58,3%). Já a maior parte das crianças 
de 6-10 anos foram atingidas em outros locais do corpo 
(65,6%). No entanto, não se verificou associação 
estatisticamente significativa (p=0,183) entre essas variáveis 
(Tabela 3). 91,7% dos acidentes nessa localização anatômica 
foi ocasionada por cães. 
 
Tabela 3. Associação entre localizações anatômicas por faixa 

etária em acidentes por animais em crianças de Barra de Santa 

Rosa – PB, 2014-2018. 
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Localização 

anatômica 

Faixas etárias Total Valor 

de P 

 1-5 6-10 

 N % N % N %  

Cabeça / pescoço* 7 58,3 5 41,7 12 100 0,183 

Outros locais 11 34,4 21 65,6 32 100  

*Acidentes envolvendo cabeça / pescoço isoladamente e associada a 

membro superior, tronco e mucosa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maior ocorrência dos acidentes foi na zona urbana 

(76,1%). O cão foi a espécie mais prevalente nos agravos 

(73,9%), seguido dos gatos (19,6%). O cão também foi o mais 

encontrado nos acidentes em crianças de ambos os sexos 

(77,3%) e nas faixas etárias de 1-5 (76,5%) e de 6-10 anos 

(77,8%). No entanto destaca-se a presença de animais 

silvestres nos agravos. Os três acidentes ocasionados por 

macacos e raposas ocorreram nas mãos. A tabela 4 mostra o 

percentual das espécies envolvidas nos acidentes por zona de 

residência. 

 

Tabela 4. Distribuição das espécies por zona de residência nos 

acidentes por animais em crianças de Barra de Santa Rosa - 

PB, 2014 - 2018. 

Espécie Zona Total 

 Urbana Rural   

 N % N % N % 

Cão 25 73,5 9 26,5 34 100 

Gato 8 88,9 1 11,1 9 100 

Macaco 2 100 0 0 2 100 

Raposa 0 0 1 1 1 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Metade dos acidentes não tiveram o local de ocorrência 

registrado nas fichas (50%), 47,8% ocorreram em residência e 

2,2% em via pública. 51,4% dos acidentes da zona urbana e 

45,5% na zona rural não tiveram os locais de ocorrência 

registrados. O acidente com raposa e um dos dois com macaco 

ocorreram em residência. 

 

DISCUSSÃO 

  

No presente trabalho encontrou-se um total de 46 

crianças envolvidas em acidentes com animais no município de 

Barra de Santa Rosa - PB entre os anos 2014 a 2018. A falta 

de registros no ano de 2016 e em dez meses do ano de 2015 

mostra falha na notificação da profilaxia antirrábica humana no 

município, nesse período.  

Encontrou-se maior percentual de acidentes em crianças 

do sexo masculino em quase todas as idades, embora não 

tenha sido encontrada associação estatisticamente 

significativa. Já em Cuité - PB, encontraram associação 

estatística entre sexo e faixa etária com predomínio do sexo 

masculino nos acidentes com crianças (AZEVEDO et al., 2018). 

A maior prevalência do sexo masculino em crianças e 

adolescentes também foi encontrada no noroeste paulista 

(SUMIDA; ANDRADE; QUEIROZ, 2019), em Natal -RN 

(BANDEIRA et al., 2018), em São Luís - MA (ARAÚJO et al., 

2014), em Maringá – PR (BUSATTO et al., 2014) e em 

Teresina-PI (ABREU; CRIZÓSTOMO, 2014). Fatores culturais 

que estabelecem maior liberdade para os meninos e maior 

cuidado com as meninas podem explicar esse fato. 
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Observou-se maior prevalência dos agravos em crianças 

de 8 e 9 anos com 19,6% para cada idade. Espera-se que 

crianças em idades mais avançadas, por terem certa 

autonomia, curiosidade e liberdade para frequentar o 

peridomicilio e outros espaços físicos, possam interagir mais 

com os animais e se envolverem mais em acidentes. No 

entanto, os registros mostram que quase 40% dos acidentes 

ocorreram em crianças abaixo de 5 anos, o que demonstra que 

essa interação já se inicia bem cedo, na primeira infância.  

A mordedura seguida de arranhadura foi o tipo de 

exposição mais frequente. O mesmo foi observado em Natal 

(BANDEIRA et al., 2018), no Ceará (CAVALCANTE; 

FLORÊNCIO; ALENCAR, 2017) e no agreste pernambucano 

(SANTOS, MELO, BRANDESPIM, 2017). A alta prevalência da 

mordedura e ausência de registros com outros tipos de contato 

como a lambedura pode ser devido a gravidade da lesão e a 

preocupação dos responsáveis em relatar com mais frequência 

esses agravos aos estabelecimentos de saúde, por 

considerarem as únicas responsáveis pela transmissão da 

raiva. (FRIAS; CARVALHO; NUNES, 2016; BANDEIRA et al., 

2018).  

Na maior parte dos acidentes ocorreu lesão única e 

superficial. O mesmo observou-se nos acidentes registrados no 

Ceará (CAVALCANTE; FLORÊNCIO; ALENCAR, 2017). Já em 

Cuité - PB (AZEVEDO et al., 2018) assim como em 

Pernambuco (SANTOS, MELO, BRANDESPIM, 2017), 

prevaleceram nos acidentados as lesões múltiplas. O tipo e 

extensão dos ferimentos são fatores analisados no 

estabelecimento de condutas profiláticas antirrábicas pós 

exposições (BRASIL, 2017). 
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Analisando-se as áreas anatômica mais atingidas nas 

crianças, a região da cabeça / pescoço isolada ou associada a 

outra parte do corpo, foi a que mostrou maior percentual de 

lesões, seguida por membros inferiores. Essas mesmas 

localizações foram encontradas nos agravos ocorridos em 

crianças e adolescentes abaixo de 14 anos do noroeste de São 

Paulo (SUMIDA; ANDRADE; QUEIROZ, 2019). Membros 

inferiores foi encontrado com mais frequência em indivíduos 

acidentados no Maranhão (ARAÚJO et al., 2014) e em 

Caçapava do Sul - RS (LOPES et al., 2014). 

Lesões na cabeça / pescoço foram mais prevalentes em 

crianças de 1-5 anos, embora sem significância estatística. 

Estudos mostram que lesões na região da cabeça são mais 

comuns nas crianças. O acometimento dessa área pode estar 

relacionado as circunstancias do acidente. É comum as 

pessoas se debruçarem sobre o animal e colocar a cabeça ou 

rosto próximo a cabeça do mesmo. Além disso a baixa estatura 

das crianças menores e sua propensão para engatinhar e 

brincar no chão podem colaborar (CAVALCANTI et al., 2017). 

Lesões nessa área são consideradas graves de acordo com 

protocolo de profilaxia antirrábica humana, devido ao tropismo 

do vírus rábico por sistema nervoso (SWANSONII; 

MCGAVERN, 2015). Lesões graves requerem a iniciação do 

esquema profilático com vacina, que pode ser realizado na 

íntegra com 4 doses ou se suspender após 10 dias ou ainda ser 

acrescido do uso do soro antirrábico a depender da espécie 

animal, condição clínica e capacidade de observação do 

mesmo (para animais domésticos) (BRASIL, 2017).  

O cão foi a espécie mais envolvida no presente trabalho, 

seguido em menor prevalência pelos gatos. Esse resultado 

também foi encontrado em Jaboticabal - SP (FRIAS; 
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CARVALHO; NUNES, 2016), Cuité - PB (AZEVEDO et al., 

2018), Ceará  (CAVALCANTE; FLORÊNCIO; ALENCAR, 

2017), Natal - RN (BANDEIRA et al, 2018), em Maringá 

(BUSATTO et al., 2014), Pernambuco (SANTOS, MELO, 

BRANDESPIM, 2017) e Caçapava do Sul - RS (LOPES et al., 

2014). As mordeduras de cães causam esmagamento de 

tecidos e lacerações, devido ao tipo de dentição e força das 

mandíbulas dos animais. Podem acarretar o comprometimento 

morfofuncional de músculos, vasos, tendões e ossos. Já as 

mordeduras de gatos, causam ferimentos puntiformes 

profundos sem esmagamento, podendo gerar complicações 

como infecções  fúngicas  e  bacterianas (HADDAD-JUNIOR; 

CAMPOS  NETO; MENDES, 2013) 

As circunstancias dos agravos nas crianças não foram 

investigadas no município. No entanto, vários fatores podem 

favorecer a agressão de um animal. A falta de conhecimento do 

comportamento animal gerando situações de estresse para os 

mesmos como: importunar o animal durante a refeição ou sono, 

aproximação dos filhotes em uma fêmeas com cria, falta de 

socialização do animal, imposição de castigos excessivos, falta 

de limites e de treinamento de cães com características de 

guarda, podem desencadear agressões. Algumas brincadeiras 

infantis ou reações bruscas, também podem ser provocativas 

para os animais.  Os gatos na maioria das vezes são 

territorialistas e solitários e por seu instinto caçador identifica 

coisas que se movem, como as mãos, como presas. Também 

podem agredir se submetidos a toques indesejados. 

(AZEVEDO et al., 2018; CAVALCANTE; FLORÊNCIO; 

ALENCAR, 2017; GRISOLIO et al., 2017).   

Os três acidentes ocorridos por animais silvestres como 

raposa e macaco foram na região das mãos. Isso 
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provavelmente ocorreu devido a uma tentativa de contato com 

esses animais. As lesões ocasionadas por animais silvestres 

são bastante preocupantes devido ao fato de serem 

hospedeiros reservatórios do ciclo terrestre silvestre do vírus 

rábico (BRASIL, 2019). Dois desses acidentes ocorreram em 

residência e os dois com macacos foram em área urbana. A 

presença de animais silvestres em residências, pode indicar 

uma tentativa de domicializar os mesmos. A raposa, no 

semiárido nordestino, é o animal mais envolvido em acidentes, 

pois muitas vezes são mantidos como animais de estimação 

(ARAÚJO et al., 2014). A falta de conhecimento das pessoas 

sobre a transmissão de zoonoses e a negligência sobre a 

legislação ambiental brasileira que proíbe a manutenção de 

animais silvestres em cativeiro, podem favorecer esse 

comportamento, que é observado em vários locais do país. As 

pesquisas epidemiológicas sobre profilaxia antirrábica humana 

mostram registros de acidentes por animais silvestres em várias 

áreas como Ceará (CAVALCANTE; FLORÊNCIO; ALENCAR, 

2017), Cuité  - PB (AZEVEDO et al, 2018), Natal – RN 

(BANDEIRA et al., 2018),  São Luís - MA (ARAÚJO et al., 2014), 

Maringá - PR (BUSATTO et al., 2014) e no agreste 

pernambucano (SANTOS, MELO, BRANDESPIM, 2017) 

Os acidentes em zonas urbanas foram mais prevalentes. 

O mesmo foi encontrado em Jaboticabal - SP (FRIAS; 

CARVALHO; NUNES, 2016), Caçapava do Sul - RS (LOPES et 

al., 2014), Cruzeiro do Sul - AC (NEGREIROS et al., 2018), 

Cuité - PB (AZEVEDO et al., 2018) e Teresia - PI (ABREU; 

CRIZÓSTOMO, 2014). Isso pode ser explicado, em parte, 

devido a grande presença de animais atualmente nos domicílios 

e a crescente presença de animais abandonados e 

semidomiciliados no ambiente urbano. A subnotificação de 
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acidentes em áreas rurais, devido muitas vezes ao 

distanciamento dos estabelecimentos de saúde, também pode 

ter colaborado. 

A maior parte dos acidentes não tiveram registro do local 

de ocorrencia. Os que apresentaram registros, a maioria foi na 

residência. Porém as fichas não especificam se em residência 

própria, com os próprios animais da família ou se em residência 

de terceiros, com animais que talvez pudessem estar 

exercendo seu instinto territorialista. A falta de registros torna 

difícil estabelecer um perfil dos locais de acidentes.   

 A falta de preenchimento correto das variáveis 

epidemiológicas contidas nas fichas de notificação, é um fator 

limitador da análise completa de muitos casos. Nesses casos, 

informações clínicas e epidemiológicas se perdem, não 

permitindo a análise completa dos dados. Essa negligência no 

preenchimento das fichas de notificação antirrábicas também 

foi observado em São Luis-MA (ARAÚJO et al, 2014), em 

Pernambuco (SANTOS, MELO, BRANDESPIM, 2017) e em 

Cuité-PB (AZEVEDO et al., 2018) e no Ceará (CAVALCANTE; 

FLORÊNCIO; ALENCAR, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

A maior parte dos acidentes foi em crianças do sexo 

masculino e naquelas de 8 e 9 anos. A mordedura foi o agravo 

mais frequente e prevaleceu a lesão única e superficial. As 

regiões anatômicas mais atingidas foram cabeça / pescoço, 

seguido de membros inferiores. O cão foi a espécie mais 

envolvida nos acidentes, no entanto, destacam-se a presença 

de animais silvestres como macaco e raposa. A maioria dos 

agravos ocorreram na área urbana. A maior parte das fichas 
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não apresentaram informações sobre o local do acidente, no 

entanto as que apresentaram, o domicílio foi o mais frequente. 

A carência de registros no ano de 2015 e 2016 e a falta 

de preenchimento de informações sobre o agravo nas fichas de 

notificação da profilaxia antirrábica foi um problema visualizado 

nessa pesquisa. Essa carência não permitiu por vezes 

caracterizar o tipo de lesão, a espécie envolvida e as 

circunstancias dos acidentes.  

Nesse contexto verifica-se a necessidade de ações de 

educação para a população de Barra de Santa Rosa - PB sobre 

zoonoses e os riscos da uma má interação homem-animal, 

conscientizando-os para o convívio sadio com animais. Deve-

se desenvolver ações educativas nas escolas, com linguagem 

e metodologias apropriadas para o público infantil,  sobre 

guarda responsável e prevenção de acidentes com animais. 

Devem ser abordadadas noções básicas sobre zoonoses e 

condutas iniciais após um acidente, como: orientações de 

lavagem de lesões com água e sabão e procura por 

estabelecimentos de sáude. Também, faz-se necessário, o 

treinamento constante dos profissionais responsáveis pelo 

preenchimento das fichas de notificação antirrábica, para que 

façam todos os registros do agravo, e assim não se percam as 

informações clínicas e epidemiológicas de cada caso. 
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RESUMO: Descreve-se elaboração de escore para identificar 
pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) não aderentes à terapia 
antirretroviral (TARV), e sua correlação com a carga viral (CV) 
e desfechos clínicos. Trata-se de subestudo da coorte 
Nutricárdio, envolvendo 400 PVHA acompanhadas entre 2015 
e 2016. Elaborou-se escore de adesão a partir do Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, 
encontrando-se pela curva ROC, o melhor ponto de corte em 
42 pontos. Utilizou-se: teste quiquadrado para avaliar 
associação, estimador de Kaplan-Meier para estimar 
sobrevivência, teste log-Rank para comparar curvas de 
sobrevida e regressão de Cox para estimar o risco. A amostra 
apresentou predomínio masculino, raça/cor parda, baixa 
escolaridade e baixa renda, com idade média de 44 anos. O 
Escore de Adesão 42 classificou 58,5% como aderentes e 
apresentou acurácia de 63% para predizer CV detectável. Após 
12 meses, a má adesão à TARV aumentou em 1,6 vezes o risco 
para atendimento no hospital-dia, em 1,7 vezes o risco para 
doença por imunodeficiência e em 1,9 vezes o risco para CV 
detectável. A má adesão piorou a evolução clínica em 12 
meses, e o Escore de Adesão 42 pode contribuir para 
identificação de indivíduos vulneráveis, que necessitem de 
melhor vigilância.  
Palavras-chave: Adesão ao tratamento. Escore. Aids. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida 

(Aids) é uma doença infecciosa de caráter crônico, causada 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que foi descrita 

em 1981. Desde seu surgimento, muitos foram os avanços 

terapêuticos, contudo ainda representa grande impacto na 

saúde pública (MORAES et al, 2018). De acordo com o relatório 

da UNAIDS (2019), em 2018 quase 38 milhões de pessoas 

viviam com HIV no mundo, dos quais 23,3 milhões estavam em 

uso de terapia antirretroviral (TARV). 

O uso da TARV foi o principal modificador na morbidade 

da doença e responsável pela rápida queda de mortalidade no 

final dos anos 90, além da redução de doenças oportunistas, 

internações e aumento da expectativa de vida (FORESTO et al, 

2017). Os resultados do tratamento dependem da adesão do 

indivíduo ao medicamento, sendo que fatores sociais e 

familiares determinam sua atitude perante a patologia. O nível 

de adesão ao tratamento, portanto, depende do suporte social 

do indivíduo no enfrentamento do HIV, bem como a questões 

relacionadas com a doença, ao tratamento,  a aspectos sociais, 

pessoais e espirituais, que interferem no modo de seguir a 

prescrição e orientações (MUTUMBA et al, 2015; PINHO et al, 

2017; LENZI et al, 2018). 

A baixa adesão ao tratamento piora o prognóstico das 

pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), contribuindo para um 

perfil imunológico alterado, com redução na contagem de 

linfócitos CD4 e supressão viral incompleta. Além do 

comprometimento do sucesso terapêutico, o uso irregular dos 

medicamentos possibilita o surgimento de cepas 

multirresistentes (MORAES et al, 2018).  
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Isto se repercute no controle efetivo da epidemia de Aids, 

pois apesar dos avanços obtidos pelo Programa Nacional de 

DST/AIDS que permitiram uma queda importante na 

mortalidade, a incidência voltou a subir, sobretudo após a 

obrigatoriedade da notificação dos casos de infecção por HIV 

(SOUZA et al , 2016). O Brasil tem se destacado por suas 

políticas públicas de saúde voltadas à abordagem diagnóstica 

e terapêutica de PVHA (MAIA et al, 2018), sendo pioneiro em 

vários aspectos do tratamento, e reconhecido mundialmente 

pela comunidade acadêmica pelos resultados alcançados. 

Porém, haja vista todos os avanços, a epidemia HIV/Aids ainda 

é um problema de saúde pública (MOURA; FARIA, 2017).  

O Brasil assumiu junto à Organização das Nações 

Unidas (ONU) o compromisso do enfrentamento da Aids, para 

atingir a meta 90/90/90, que estabelece que até 2020, 90% das 

pessoas com HIV estejam diagnosticadas, destas 90% estejam 

em uso de TARV, e dentre estas 90% estejam com carga viral 

(CV) indetectável (BRASIL, 2018). Para que haja este efetivo 

controle, a adesão ao tratamento torna-se um pilar fundamental, 

determinante dos resultados clínicos.  

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT) para Manejo da Infecção pelo HIV em 

adultos (BRASIL, 2018), a adesão ao tratamento consiste na 

utilização ideal dos medicamentos antirretrovirais, da forma 

mais próxima possível àquela prescrita pela equipe de saúde, 

respeitando as doses, horários e outras indicações. É um 

processo colaborativo que facilita a aceitação e a integração de 

esquema terapêutico no cotidiano da pessoa em tratamento, 

pressupondo sua participação nas decisões sobre a terapia 

(SILVA et al, 2018). 
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Considera-se como adesão suficiente a tomada dos 

medicamentos com uma frequência de, pelo menos, 80% do 

prescrito para se alcançar a supressão viral e sua manutenção. 

A avaliação da adesão à TARV é complexa e pode envolver 

contagem de comprimidos, monitoramento eletrônico, registros 

de farmácia e autorrelato, cada método com suas vantagens e 

desvantagens (FORESTO et al, 2017). 

Embora o autorrelato dos pacientes seja um dos 

métodos mais utilizados para estimar a adesão ao tratamento 

na prática clínica, sabe-se que pode superestimá-la, sendo 

interessante avaliar formas mais abrangentes de investigar o 

fenômeno da adesão, envolvendo os aspectos descritos no 

PCDT (BRASIL, 2013), que envolve não apenas o uso da 

TARV, mas também a presença no serviço de saúde.  

Em 2007, Remor et al publicaram a adaptação brasileira 

do “Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al 

Tratamiento Antiretroviral (CEAT-HIV)”, instrumento com 20 

perguntas, que mostrou utilidade em outros países e avalia o 

grau de adesão ao tratamento. Tem caráter multidimensional, 

pois envolve fatores que podem modular o comportamento de 

adesão ao tratamento. Apresenta adequada confiabilidade do 

questionário e validade relacionada a carga viral (CV). Na 

validação o CEAT-HIV apresentou sensibilidade de 79,2% e 

especificidade de 57,1%. Haja vista ser uma ferramenta 

validada, apresenta características heterogêneas nas 

perguntas, e ainda se torna extenso para a prática cotidiana. 

Diante disso, o objetivo do estudo foi propor um escore 

para avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral, 

elaborado a partir das recomendações do PCDT (BRASIL, 

2013); descrever o perfil de PVHA quanto à adesão ao 

tratamento segundo o escore proposto; correlacionar o escore 
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com a apresentação imunológica (carga viral) e com o 

seguimento clínico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um subestudo, parte do Estudo Nutricárdio, 

que foi uma coorte prospectiva envolvendo o seguimento de 

PVHA atendidas no Complexo Hospitalar de Doenças Infecto-

Contagiosas Clementino Fraga (CHCF) em João Pessoa – PB. 

É um hospital de referência em atendimento a portadores de 

HIV/Aids, sendo responsável por 77,7% das notificações de todo 

o Estado da Paraíba no período de 2007 a 2013, segundo o 

Boletim Epidemiológico (BRASIL, 2015). 

O Estudo Nutricárdio envolveu os pacientes atendidos no 

ambulatório, que foram convidados a participar do estudo 

(amostragem por conveniência), sendo realizada entrevista e 

aplicação de questionário estruturado. Seguiu-se a revisão dos 

prontuários para obtenção do histórico clínico, dos dados 

anteriores ao cadastro, e nova revisão de prontuário após o 

seguimento de um ano.  

A população (N) foi estimada em 2.861 PVHA que 

estavam cadastrados no SICLOM (Sistema de Controle 

Logístico de Medicamentos) e que recebiam regularmente sem 

atraso os medicamentos. O tamanho projetado da amostra (n) 

foi de 387 indivíduos, considerando-se a população de 2.861 

(N), a margem de erro (E) de 5% e acrescidos de 10% para 

minimizar perdas de seguimento. Os cálculos foram obtidos no 

OpenEpi, Versão 3, calculadora de código aberto-SSCohort.  

Foram critérios de inclusão no estudo: indivíduo com HIV 

ou Aids em acompanhamento no ambulatório de infectologia do 

CHCF; estar em uso de terapia antirretroviral específica por 
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tempo superior a seis meses; ter idade igual ou superior a 18 

anos, de ambos os sexos; aceitação em participar do estudo. 

Foram critérios de exclusão: mulheres gestantes, distúrbios 

neurológicos ou mentais que comprometessem a realização da 

entrevista, ser apenado do sistema carcerário nos últimos 30 

dias. A coleta de dados foi realizada no período de março de 

2015 a maio de 2016, incluindo o seguimento de 12 meses. 

Incluiram-se no estudo variáveis sociodemográficas, 

econômicas, clínicas e comorbidades. Avaliou-se a 

Segurança/Insegurança alimentar através da Escala Brasileira 

de Insegurança Alimentar (EBIA). A avaliação da adesão foi 

composta por 9 perguntas elaboradas a partir dos aspectos 

considerados relevantes na abordagem da adesão ao 

tratamento em PVHA, de acordo com o PCDT 2013 (BRASIL, 

2013): comparecimento às consultas agendadas, realização 

regular dos exames de seguimento, retirada dos medicamentos 

na data prevista, uso das doses dos medicamentos em 

quantidade e horários corretos, não parar o medicamento, não 

ajustar dose por conta própria, esquecimento do horário, perda 

de doses no último mês e perda sequencial de mais de uma 

dose de TARV. 

Elaborou-se um questionário a partir dos pontos 

relevantes, com um total de 9 questões (Tabela 1), sendo 8 

respostas no formato de Escala de Likert com pontuação de 1 

a 5, seguida de pergunta específica sobre perda de doses 

sequenciais dos medicamentos, cuja resposta poderia ser 

apenas ‘sim’ ou ‘não’, com pontuação de 1 e 5, 

respectivamente. Embora o formato desta questão tenha sido 

diferente das demais optou-se por mantê-la por se tratar de um 

dos aspectos relevantes na abordagem da adesão em PVHA. 
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Tabela 1. Modelo da escala utilizada para avaliação do Escore de 
Adesão à TARV 
 ESCORE DE ADESÃO À 

TARV 
Sempre Quase 

sempre 
Às 

vezes 
Quase 
nunca 

Nunca 

1  Com que freqüência você 
comparece às consultas 
agendadas no hospital? 

5 4 3 2 1 

2 Com que freqüência você 
realiza os exames na época 
adequada? 

5 4 3 2 1 

3 Com que freqüência você 
pega / retira os medicamentos 
na data prevista? 

5 4 3 2 1 

4 Com que freqüência você 
toma as doses dos 
medicamentos em quantidade 
e horário corretos? 

5 4 3 2 1 

5 Com que freqüência você 
interrompe o medicamento 
antes do tempo indicado? 

1 2 3 4 5 

6 Com que freqüência você 
ajusta a dose do medicamento 
por conta própria? 

1 2 3 4 5 

7 Com que freqüência você 
esquece o horário de tomar a 
medicação? 

1 2 3 4 5 

8 Quantas vezes você perdeu 
doses de medicação no último 
mês? 

1  

Todos 
os dias 

2  

Mais de 
1x/ 

semana 

3  

1x/ 
semana 

4  

A cada 
15 dias 

5 

Nunca 

9 Você perdeu mais de uma 
dose em sequência? 

1  

Sim 
- - - 5  

Não 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pontuação do Escore de Adesão à TARV poderia variar 

de 9 a 45 pontos, já que consta de 9 perguntas com pontuação 

de 1 a 5 em cada questão. Quanto melhor a pontuação obtida 

maior a adesão ao tratamento. Para avaliar o melhor ponto de 

corte para definir os indivíduos aderentes e não aderentes foi 

feita a correlação do Escore de Adesão com o resultado da CV, 

considerado padrão ouro e objetivo do tratamento. A partir dos 

resultados, foi testada a confiabilidade dos 9 itens da escala 
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através do Alfa de Cronbach, estimador da consistência interna 

da escala, ferramenta estatística que quantifica, numa escala 

de 0 a 1, a confiabilidade de um questionário, sendo 0,7 o valor 

mínimo aceitável (ALMEIDA, 2010).  

Construiu-se a curva ROC (Receiver Operator 

Characteristic Curve) para correlação da pontuação do Escore 

com a CV, a fim de estabelecer o ponto de corte com melhor 

sensibilidade e especificidade (MEDRONHO et al, 2009). Para 

avaliar a associação entre variáveis utilizou-se o Teste 

quiquadrado, teste não paramétrico que compara as 

frequências observadas com as frequências esperadas no caso 

da hipótese nula ser verdadeira.  

Os indivíduos foram acompanhados pelo período de 12 

meses para avaliar a associação entre o fator de exposição e a 

apresentação de desfechos desfavoráveis. O tempo de falha foi 

o tempo do cadastro na pesquisa até ocorrência do evento. Os 

eventos definidos como desfechos no seguimento clínico das 

PVHA  foram: Atendimento no Hospital Dia (HD) – EV1, Doença 

infecciosa associada ao HIV – EV2, Doenças não infecciosas 

associada ao HIV – EV3, Contagem de Linfócitos CD4 <350 

céls/mm3 – EV7, Carga Viral detectável / não suprimida – EV8, 

e Internamento por doenças associadas ao HIV/Aids – EV9. 

Foram calculadas as probabilidades de sobrevida 

utilizando-se o estimador de Kaplan-Meier, e construídas as 

curvas de sobrevida para os eventos estudados. Utilizou-se o 

teste de logrank para comparar as curvas de sobrevida dos 

expostos e não expostos à baixa adesão para cada um dos 

eventos de interesse. A variável dependente foi a Adesão ao 

tratamento e as variáveis independentes avaliadas foram: Sexo, 

Faixa etária, Raça ou cor, Situação afetiva, Escolaridade, 

Ocupação, Faixa de renda per capita, Tempo de diagnóstico, 
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Tempo de uso de TARV, Segurança alimentar conforme EBIA 

em 4 categorias  (SA/IAL/IAMo/IAG), e em 2 categorias  (SA/IAL 

ou IAMo/IAG), CV no cadastro, Contagem de células CD4 no 

cadastro. Para estimar o risco para cada evento, utilizou-se o 

modelo de riscos proporcionais de Cox, que avalia o poder de 

explicação das covariáveis, e permite definir se uma covariável 

acelera ou desacelera a taxa de falha.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba, sob o Protocolo 0449/14. Os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme as orientações da Resolução 466/12 (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo envolveu o cadastro de 400 indivíduos 

atendidos nos ambulatórios de infectologia no período de coleta 

de dados. A amostra caracterizou-se pela maioria do sexo 

masculino (61,5%), a raça/cor parda foi predominante (54,8%) 

e a idade variou de 19 a 70 anos, com média de 44,3 anos e 

mediana de 44 anos. A escolaridade até ensino fundamental 

incompleto foi predominante, sendo referida por 155 indivíduos 

(38,8%) e 42,6% tinham ensino fundamental completo ou mais. 

Quanto à ocupação 194 (48,5%) eram aposentados, e 112 

(28%) eram economicamente ativos (empregados ou 

autônomos), e 52 (13%) estavam desempregados.  

A renda familiar mediana e média dos entrevistados foi, 

respectivamente, de 1 a 1,8 salários mínimos (SM) vigentes à 

época da entrevista. A maioria dos entrevistados (52,3%) tinha 

renda familiar de um salário mínimo. A renda per capita, 

calculada de acordo com a renda e número de moradores no 
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domicílio, variou de R$ 56,29 a R$ 5.516,00, sendo a média de 

R$ 631,31 e a mediana de R$ 394,00. Com relação à situação 

afetiva destaca-se que 45,5% dos entrevistados não tinham 

companheiro afetivo, independente de residir ou não no mesmo 

lar, 44,3% conviviam com companheiro afetivo e 10% tinham 

companhia afetiva sem conviver no mesmo lar.  

O tempo desde o diagnóstico de HIV/Aids até o cadastro 

neste estudo variou de 6 a 344 meses, com média de 93 meses 

(7,8 anos), caracterizando um grupo com maior possibilidade 

de encontrar-se clinicamente estável pelo longo tempo de 

diagnóstico. O tempo de uso de TARV variou de 6 a 278 meses, 

com média de 82,5 meses (6,9 anos).   

A frequência das respostas obtidas aos itens da escala 

de avaliação da adesão estão apresentadas na Tabela 2. Para 

elaboração do escore, foi utilizada a pontuação obtida por cada 

indivíduo, ressaltando que quanto melhor a pontuação, maior a 

adesão ao tratamento. É importante salientar que nas quatro 

primeiras questões, a melhor pontuação se aproxima da 

resposta “SEMPRE”, enquanto que nas questões de 5 a 8, a 

melhor pontuação se aproxima da resposta “NUNCA”. 

Observou-se que praticamente todas as recomendações 

foram seguidas por mais de 70% dos indivíduos de forma 

efetiva (casas em destaque na tabela), estando aquém deste 

percentual apenas a “tomada das doses em quantidade e 

horários corretos”, e a “frequência de esquecimento do horário 

da medicação”. 

Com relação à pontuação obtida, variou de 17 a 45 

pontos, com média de 40,8 pontos, e com as pontuações 38, 43 

e 44 representando, respectivamente, os percentis 25, 50 e 

75%. A distribuição da frequência dos pontos obtidos no Escore 

demonstrou que 24,5% dos pacientes obtiveram pontuação 
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máxima de 45 pontos, 13% atingiram 44 pontos e outros 13% 

atingiram 43 pontos, ou seja, mais de 50% das PVHA 

apresentaram uma pontuação bem elevada para o formato em 

que o escore foi construído, demonstrando-se que de modo 

geral a adesão à TARV parece ser superior à adesão ao 

tratamento em outras doenças crônicas. Por outro lado, apenas 

9,8% das PVHA da amostra obtiveram escores mais baixos que 

34 pontos. A análise de confiabilidade dos 9 itens da escala 

obteve um Alfa de Cronbach de 0,762 que foi considerado um 

resultado satisfatório.  

 

Tabela 2. Frequência em porcentagem das respostas aos itens 
da escala de avaliação da adesão à TARV entre as 400 PVHA 
da amostra. 
Item do Escore de Adesão 

à TARV 
Sempre 

(%) 
Quase 
sempre 

(%) 

Às 
vezes 

(%) 

Quase 
nunca 

(%) 

Nunca 
(%) 

(1) Freqüência às consultas 
agendadas  

71,3 15,8 11,0 2,0 0 

(2) Freqüência de 
realização de exames 

88,0 7,0 4,0 0,5 0,5 

(3) Freqüência de retirada 
dos medicamentos  

87,8 5,3 4,8 1,5 0,8 

(4) Freqüência de uso 
correto dos medicamentos 

67,3 15,3 14,3 2,5 0,8 

(5) Freqüência de 
interrupção do 
medicamento  

1,0 2,0 7,5 13,8 75,8 

(6) Freqüência de ajuste do 
medicamento por conta 
própria 

0,3 0,3 2,3 6,0 91,3 

(7) Freqüência de 
esquecimento do horário da 
medicação 

2,5 3,5 29,3 22,5 42,3 

(8) Quantas vezes perdeu 
doses de medicação no 
último mês 

Todos 
os dias 

(%) 

> 1x/ 
semana 

(%) 

1x/ 

semana 
(%) 

2x/mês 
(%) 

Nunca 
(%) 

 2,0 5,8 3,8 14,0 74,5 
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(9) Perda de mais de uma 
dose em sequência 

Sim (%) - - - Não (%) 

 20,8    79,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A curva ROC obtida, a partir dos 375 casos válidos na 

amostra para testar o Escore de Adesão com relação à CV, está 

apresentada na figura 1. Obteve-se uma Curva ROC não muito 

expressiva, mas que atende inicialmente a intenção do estudo 

em tentar identificar os indivíduos não aderentes à TARV, e em 

maior risco de ter a CV detectável. A área sob a curva foi de 

0,661 (IC a 95%: 0,598 – 0,725) e, portanto, não foi possível 

encontrar um valor de escore com elevadas sensibilidade e 

especificidade simultaneamente. Diante disso, optou-se por um 

escore com maior sensibilidade para encontrar os pacientes 

não aderentes e com CV detectável, que correspondeu ao 

estado real positivo. Dos 375 indivíduos com CV disponível no 

cadastro, 91 (24,3%) estavam com o exame alterado ou 

Positivo (CV detectável). 

 
Figura 1. Curva ROC obtida para relacionar o Escore de Adesão e a 
CV indetectável 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram testados 3 pontos de corte do escore, para 

classificar as PVHA com relação à supressão da CV. Nestes 

escores os indivíduos foram definidos como não aderentes 

quando obtiam, respectivamente, pontuação menor que 41, 42 

e 43 pontos. A tabela 3 apresenta as respectivas matrizes de 

classificação contendo os acertos, erros, falsos positivos e 

falsos negativos para os 3 escores.  Quanto maior o ponto de 

corte, mais indivíduos eram classificados como não aderentes 

e menos como aderentes, por isso compararam-se os 

resultados da sensibilidade (S), especificidade (E), valor 

preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e 

acurácia obtidos para cada ponto de corte, além de considerar 

os objetivos clínicos desejados. Assim, optou-se pela escolha 

do Escore 42 para classificação da adesão das PVHA, que 

apresentou sensibilidade de 60,4%, especificidade de 63,7%, 

VPP de 34,8%, VPN de 83,4% e acurácia de 62,9%.  

 

Tabela 3. Matriz de classificação dos Escores 41, 42 e 43, para 
identificar a CV indetectável, com a distribuição dos casos 
verdadeiros positivos (VP), verdadeiros negativos (VN), falso 
positivos (FP) e falso negativos (FN). 

   Padrão Ouro  

   CV Não 
suprimida 

(+) 

CV 
Suprimida 

(-) 

Total 

Escore 
41 

Teste positivo 
(<41 pontos) 

Não aderente 49 (VP) 88 (FP) 137 

Teste negativo 
(≥41 pontos) 

Aderente 42 (FN) 196 (VN) 238 

 Total 91 284 375 

Escore 
42 

Teste positivo (< 
42 pontos) 

Não aderente 55 (VP) 103 (FP) 158 

Teste negativo 
(≥42 pontos) 

Aderente 36 (FN) 181 (VN) 217 

 Total 91 284 375 
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Escore 
43 

Teste positivo (< 
43 pontos) 

Não aderente 60 (VP) 129 (FP) 189 

Teste negativo 
(≥43 pontos) 

Aderente 31 (FN) 155 (VN) 186 

 Total 91 284 375 

VP: verdadeiro positivo (a), FP: falso positivo (b), FN: falso negativo (c), VN: 
verdadeiro negativo (d). 
Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com o Escore de Adesão 42, obteve-se que 

234 (58,5%) indivíduos foram considerados aderentes (grupo 

A) e 166 (41,5%) eram não aderentes ao tratamento (grupo B). 

A adesão obtida pelo Escore proposto foi semelhante à 

encontrada por Souza et al (2016), de 57,8% em município de 

Minas Gerais, utilizando o questionário CEAT-HIV, e inferior à 

encontrada por Foresto et al (2017) também utilizando o CEAT-

HIV, quando identificou 75% de adesão em PVHA no interior 

paulista, e inferior à encontrada por Silva et al (2015) em 

Salvador, a partir de dados de dispensação de farmácia. Os 

resultados do teste de associação da adesão com outros 

fatores independentes estão apresentados na tabela 4.  

Estiveram associadas com a adesão ao tratamento, 

conforme o teste quiquadrado: a idade maior ou igual a 45 anos, 

a CV não detectável no cadastro e a segurança alimentar (SA). 

Foresto et al (2017) também encontraram associação da 

adesão com a idade, maior escolaridade, maior tempo de 

diagnóstico e contagem de CD4 maior que 350 células/mm3. 

No presente estudo, as variáveis sexo, raça/cor, 

escolaridade, situação afetiva, ocupação, renda, tempo de 

diagnóstico e tempo de uso de TARV não estiveram associadas 

à adesão . Os indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos 

eram mais aderentes ao tratamento (p < 0,001). Entre os 

indivíduos com carga viral indetectável, 63,7% eram aderentes 

ao tratamento (p < 0,001). A relação da adesão com a IA 

reforçou a utilização do Escore 42 na classificação da adesão, 
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e foi coerente com os dados da literatura. Observou-se que a IA 

esteve associada com a adesão ao tratamento tanto quando 

considerada a classificação obtida pela EBIA em 4 grupos, bem 

como em 2 grupos SA/IAL e IAMo/IAG. Entre os indivíduos em 

SA/IAL a adesão ao tratamento foi de 63%, enquanto que entre 

aqueles em IAMo/IAG a adesão foi de 51,3% (p = 0,021).  

Tabela 4. Classificação das 400 PVHA quanto à adesão ao 
tratamento segundo o Escore 42 e as variáveis 
sociodemográficas e clínicas, com p-valor do teste quiquadrado 

Variáveis sociodemográficas  
 

Aderentes à 
TARV 

Não Aderentes 
à TARV 

p-valor 
 

 nA %* nB %*  

Sexo      0,058 
Feminino 81 52,6 73 47,4  
Masculino 153 62,2 93 37,8  
Raça**     0,387 
Branco 78 61,4 49 38,6  
Não branco 154 56,8 117 43,2  
Idade      < 0,001 

<45 anos 101 48,6 107 51,4  
≥45 anos 133 69,3 59 30,7  
Escolaridade **     0,667 
Até Fundamental incompleto 135 59,2 93 40,8  
Fundamental completo ou mais 97 57,1 73 42,9  
Situação Afetiva      0,662 
Convive com companheiro 105 59,3 72 40,7  
Não convive com companheiro 128 57,7 94 42,3  
Renda per capita      0,228 
Até R$262,00 (1/3 sal. Min) 48 52,7 43 47,3  
R$ 261,01 a 394,00 (1/2 sal. Min) 76 58,0 55 42,0  
R$ 394,01 a 788,00 (1 sal. Min) 74 58,3 53 41,7  
R$ 788,01 ou mais (> 1 sal. Min) 36 70,6 15 29,4  
Tempo de Diagnóstico HIV/Aids     0,499 
Até 48 meses 68 59,6 46 40,4  
48,1 a 84 meses 47 51,6 44 48,4  
84,1 a 120 meses 36 60,0 24 40,0  
> 120 meses 83 61,5 52 38,5  
Resultado da EBIA***     0,043 

Segurança Alimentar (SA) 80 68,4 37 31,6  

Insegurança alimentar leve (IAL) 73 57,9 53 42,1  

Insegurança aliment. mod. (IAMo) 39 50,0 39 50,0  

Insegurança alimente. grave (IAG) 41 52,6 37 47,4  
EBIA em 2 grupos***     0,021 
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SA + IAL 153 63,0 90 37,0  

IAM + IAG 80 51,3 76 48,7  
Carga viral      < 0,001 

Indetectável no cadastro 181 63,7 103 36,3  
Detectável no cadastro 36 39,6 55 60,4  
Contagem de Células CD4     0,245 
≥ 350 células /mm3 189 59,8 127 40,2  
< 350 células /mm3 41 52,6 37 47,4  

*Porcentagem referente à variável na linha. ** n=398 (duas informações não 
disponíveis). *** n=399. 
Fonte: Dados da pesquisa 

Considerando os desfechos clínicos ao longo do 

seguimento, a classificação da adesão, utilizando o Escore 42, 

mostrou-se relevante para estratificar os indivíduos vulneráveis 

a eventos clínicos. De acordo com o teste de Log-Rank houve 

diferença estatisticamente significativa entre as curvas de 

sobrevida para os desfechos: Atendimento no HD (p=0,001), 

Doença infecciosa associada ao HIV (p=0,007), Carga viral 

detectável (p< 0,001). Os demais desfechos não apresentaram 

diferenças: Doenças não infecciosas relacionadas ao HIV 

(p=0,267), Contagem de CD4 <350 céls/mm3 (p=0,151), 

Internamento por HIV/Aids (p=0,140). 

As figuras 2, 3 e 4 apresentam, respectivamente, as 

diferenças entre as curvas de Kaplan-Meier estratificadas pela 

adesão ao tratamento para os eventos EV1 (Atendimento no 

Hospital Dia - HD), EV2 (Doença infecciosa associada ao HIV) 

e EV8 (Carga viral detectável), que apresentaram pior 

sobrevida dos indivíduos ‘não aderentes’ de acordo com a 

classificação obtida pelo Escore 42.  

Quando aplicados os modelos de regressão de Cox, 

encontrou-se que ser ‘não aderente’ ao tratamento pelo Escore 

de Adesão 42 aumentou em 1,6 vezes o risco para Atendimento 

no HD, em 1,7 vezes o risco para desenvolver Doença 

infecciosa associada ao HIV e em 1,9 vezes o risco para 

apresentar CV detectável, no seguimento de 12 meses. Estes 
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resultados reforçam a importância da adesão como fator de 

risco para má evolução e corroboram a validação do Escore de 

Adesão 42 proposto neste trabalho, como preditor de desfechos 

clínicos em PVHA. 

 
Figura 2. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier estratificadas 
pela adesão ao tratamento segundo o Escore 42, 
demonstrando pior sobrevida dos indivíduos ‘não aderentes’ 
para o desfecho ‘Atendimento no Hospital-dia’ (EV1), durante 
seguimento de 12 meses 

EV1 – Atendimento no HD 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Figura 3. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier 
estratificadas pela adesão ao tratamento segundo o Escore 
42, demonstrando pior sobrevida dos indivíduos ‘não 
aderentes’ para o desfecho ‘Doença infecciosa associada 
ao HIV’ (EV2), durante seguimento de 12 meses 

EV2  – Doença infecciosa associada ao HIV 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 4. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier 
estratificadas pela adesão ao tratamento segundo o Escore 
42, demonstrando pior sobrevida dos indivíduos ‘não 
aderentes’ para o desfecho ‘Carga Viral detectável’ (EV8), 
durante seguimento de 12 meses 

 
EV8 – Carga Viral detectável 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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et al, 2017; SOUZA et al, 2016). A vantagem do Escore de 

Adesão 42 é que utiliza apenas 9 itens, que resumem e 

simplificam a abordagem, tornando-se mais rápido e prático. 

Como se observa, a maioria dos estudos utiliza o autorrelato, 

embora estudos mais controlados descrevam a monitorização 

da excreção urinária (KALICHMAN et al, 2015) e o controle da 

dispensação (SILVA et al, 2015).  

É importante que cada serviço possa aplicar alguma 

metodologia de avaliação da adesão, e que isto seja feito 

rotineiramente, pois mesmo pacientes com boa adesão inicial 

tendem a ter dificuldade para mantê-la ao longo do tempo. A 

proposta do Escore de Adesão 42 apresentado tenta viabilizar 

um método quantitativo de avaliação da adesão em PVHA, 

conforme as necessidades específicas para estes indivíduos, 

discutidas no PCDT (BRASIL, 2013). O Escore 42, além de 

avaliar a questão medicamentosa, envolve também o 

comparecimento às consultas e à realização dos exames na 

época certa. Embora seja uma proposta inicial, com 

sensibilidade e especificidade ainda modestos, os resultados 

alcançados por esta metodologia foram animadores no sentido 

de se correlacionarem com desfechos clínicos. Torna-se 

importante seu aperfeiçoamento para se encontrar uma melhor 

curva ROC e acurácia. A vantagem do Escore 42 é sua 

praticidade, por se tratar de escala simples, de fácil 

aplicabilidade, podendo ser utilizado no atendimento médico ou 

de enfermagem, como uma ferramenta de alerta.  

O Escore de Adesão 42 detectou que 41,5% dos 

pacientes eram não aderentes, o que é considerado um valor 

elevado. Vale-se destacar que, da forma como o Escore foi 

construído, o indivíduo poderia perder até 4 pontos nas 

respostas, e ainda seria considerado aderente. Chama-nos 
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atenção o fato de 24,5% das PVHA terem obtido a pontuação 

máxima, sem perda de nenhum ponto nas nove questões. Isto 

reflete a seriedade com que grande parte das PVHA encaram 

seu problema, diferente de outras doenças crônicas, nas quais 

o medo das complicações e da morte não é tão iminente.  

Destaca-se ainda a associação entre a baixa adesão ao 

tratamento e a insegurança alimentar, que se relacionam entre 

si, e agravam a evolução das PVHA. É importante que os 

membros das equipes de saúde abordem a problemática 

juntamente com os pacientes, para traçarem estratégias que 

estimulem a adesão e a utilização rotineira do tratamento 

(BRASIL, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

A adesão ao tratamento foi avaliada pelo Escore de 

Adesão 42, instrumento elaborado para esta finalidade, que 

apresentou acurácia de 63% para detectar as PVHA com CV 

detectável. Foram considerados aderentes ao tratamento 

58,5% das PVHA no estudo por esta metodologia. Esta foi uma 

ferramenta inicial voltada para utilização nessa população e 

apresenta limitações, sobretudo pela baixa sensibilidade e 

grande número de falsos negativos. É importante que cada 

caso seja individualizado e a equipe de saúde possa perceber 

aqueles que necessitam de reforço na abordagem à adesão, 

para além das questões envolvidas no escore. Por outro lado, 

os resultados obtidos por esta classificação foram bastante 

otimistas na sua relação com desfechos clínicos.  

A baixa adesão classificada por este instrumento esteve 

associada com insegurança alimentar, e os indivíduos não 

aderentes se caracterizavam por serem mais jovens. Ser não 
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aderente ao tratamento aumentou em 1,6 vezes o risco para 

procurar atendimento no hospital dia, em 1,7 vezes o risco para 

apresentar uma doença infecciosa associada à 

imunodeficiência do HIV/Aids e em 1,9 vezes o risco para 

apresentar CV detectável no seguimento de 12 meses. Dessa 

forma o Escore de Adesão 42 pode ser útil, quando utilizado 

pela equipe de saúde, para alertar sobre os casos de baixa 

adesão, mais susceptíveis a ter a supressão incompleta da CV, 

por ser uma ferramenta de fácil e rápida aplicabilidade durante 

as avaliações rotineiras.  
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RESUMO: A Rede de Atenção à Saúde (RAS) passa por 
um momento de reestruturação, apostando no fortalecimento, 
através do modelo de organização da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Considerando que o PMAQ é um programa 
relativamente novo e de ampla magnitude, torna-se 
indispensável que sejam realizados estudos sobre a realidade 
dos serviços de saúde da AB nos municípios, após a adesão 
das Equipes de Saúde da Família. O presente estudo teve 
como objetivo apresentar e discutir dados referentes aos 
resultados obtidos no 2 ciclo, referente ao Acesso, acolhimento 
e agenda das Equipes que participaram do PMAQ no estado de 
Pernambuco. Trata-se de uma investigação de base 
documental, exploratório, descritivo, retrospectivo de abordaem 
quantitativa, caracterizada por estudo cuja unidade de análise 
foram as equipes de Saúde do estado de Pernambuco. 
Observou-se que grande parte das equipes de saúde realizam 
o acolhimento, porém, apesar de 91% dos usuários saírem do 
acolhimento com agendamento de atendimento, verificou-se 
que um pouco mais da metade dos profissionais foram 
capacitados para realizar o acolhimento e que nem todos os 
dias e turnos, este é realizado nas UBS. Reestruturar a forma 
de atendimento nos serviços básicos de saúde, garantindo o 
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atendimento à demanda espontânea e humanização no acesso 
aos serviços, tornam-se tarefas prioritárias para a melhoria do 
desempenho do sistema. 

 

Palavras-chave: Investigação. População. SUS. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Tendo como objetivo de induzir a ampliação do acesso e 

a melhoria da qualidade dos serviços de Atenção Básica (AB) 

por meio de incentivo financeiro, denominado Componente de 

Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB variável), 

o PMAQ-AB foi instituído pela Portaria do Ministério da Saúde 

1.654 GM/MS, em 9 de julho de 2011,  mediante pactuação de 

compromissos e avaliação de indicadores de equipes da AB5. 

Para que o PMAQ-AB seja efetivo nos municípios do 

Brasil, faz-se necessário uma gestão pública de qualidade além 

do interesse do governo federal para aplicação real do 

programa. Segundo Souza e Viana (2014), a gestão em saúde 

envolve políticas sanitárias, programas que viabilizem as 

políticas, além de recursos, fiscalização e avaliação contínua 

dos programas e ações em saúde.  

Por sua vez, segundo Flores et al. (2018) a gestão 

municipal de saúde deve planejar, acompanhar e avaliar todas 

as ações referentes aos serviços de saúde a fim de qualificar os 

serviços, garantindo atuação eficaz dos gestores.  

A melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica 

como preconizado pelo PMAQ, está estreitamente relacionada 

à participação efetiva dos trabalhadores da saúde para 

implementar as mudanças propostas. Pinto et al. (2014) 

ressaltam que o PMAQ-AB foi desenhado como uma estratégia 
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da PNAB de mobilização de atores locais para o enfrentamento 

dos problemas e situações condicionantes ao desenvolvimento 

e da qualificação da AB no país. De acordo com Sossai et al. 

(2016) o PNAB buscou integrar diferentes processos numa 

mesma estratégia, tanto processos novos como outros que já 

existiam (como o AMQ, as estratégias de institucionalização da 

avaliação e monitoramento, etc.), apostando fortemente na 

mobilização dos sujeitos locais e no desenvolvimento de uma 

dinâmica de atuação, negociação e gestão, que impulsiona 

permanentemente a ação local para a mudança.  

A certificação das Equipes de Atenção Básica foi um 

processo tripartite que envolveu Ministério da Saúde, Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS). No processo de certificação, de acordo com 

Manual Instrutivo do Saúde Mais Perto de Você – Acesso e 

Qualidade (PMAQ – AB), 2012, o desempenho cada equipe foi 

composto por:  

I – Implementação de processos autoavaliativos: 10%  

II – Verificação do desempenho no monitoramento do 

conjunto de indicadores de saúde contratualizados na adesão 

ao PMAQ-AB: 20%  

III – Verificação do desempenho para conjunto de 

padrões de qualidade verificados na avaliação externa: 70%  

Após finalizações dos ciclos do programa, o 

Departamento de Atenção Básica (DAB) divulga a metodologia 

de classificação do desempenho das equipes certificadas  com 

o intuito de contribuir para a análise e qualificação dos 

resultados alcançados pelas equipes e gestores municipais, 

estaduais e federais, estimulando a reflexão e o processo de 
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pactuação, conferindo ainda, transparência ao processo de 

certificação das equipes. 

 O presente estudo teve como objetivo apresentar e discutir 

dados referentes aos resultados obtidos no 2 ciclo do PMAQ, 

referente ao Acesso, Acolhimento e agenda das equipes de 

saúde do estado de Pernambuco. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  Trata-se de uma investigação de base documental, 

exploratório, descritivo, retrospectivo de abordagem 

quantitativa, caracterizada por estudo cuja unidade de análise 

foram as equipes de Saúde do estado de Pernambuco que 

fizeram adesão ao PMAQ, no segundo ciclo em 2015. 

  O estado de Pernambuco está dividido em 185 

municípios. Segundo estimativas censitárias do Sistema do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Pernambuco tem uma população de 9.277.727 habitantes, 

sendo que 78,9% são cobertos pela APS, entendida aqui como 

o serviço desenvolvido pelas Unidades de Saúde da Família 

(USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem 

população cadastrada e acompanhada pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) a elas vinculados.  

  Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), do Departamento de Informação do Ministério 

da Saúde (Datasus), o estado conta com 2.201 EqSF.  

  A população estudada foi composta por dados obtidos no 

banco de dados do PMAQ do Ministério da Saúde. O SISAPS 

se caracteriza como uma ferramenta que alimenta o banco de 

dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 



ANÁLISE  DIAGNÓSTICA DO ACESSO PARA O 2º CICLO DO PMAQ-AB NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL. 

120 
 

Saúde (DATASUS), gerando informações que permitem 

análises ampliadas e multifatoriais de saúde.   

Ressalta-se que o PMAQ está organizado em quatro 

fases que se complementam e que conformam um ciclo 

contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção 

Básica (AB):  

1. Adesão do município ao programa e contratualização de 

compromissos firmados entre as eAB, gestores municipais e 

Ministério da Saúde;  

2. Desenvolvimento das ações visando a qualificação do 

processo de trabalho das equipes e da gestão, tais como ações 

pertinentes à educação permanente, ao apoio institucional, ao 

monitoramento de indicadores e à realização de processos de 

autoavaliação;  

3. Avaliação externa, que busca verificar as condições de 

acesso e qualidade e identificar os esforços e resultados das 

eAB e dos gestores na qualificação da AB;  

4. Recontratualização, que conduz as equipes a processos de 

repactuação entre as equipes de Atenção Básica e gestores 

com o incremento de novos padrões e indicadores de 

qualidade, estimulando o avanço sistemático do programa.  

Assim sendo, o presente estudo foi realizado levando em 

consideração a fase 3 da Avaliação externa, onde foram 

analisados dados referentes as condições de Acesso. 

Questionou-se a existência de acolhimento à demanda 

espontânea; a frequência com que ocorre; reserva de vagas na 

agenda para demanda espontânea; a realização da escuta; a 

utilização de protocolo para o acolhimento à demanda 

espontânea; quais os tipos de atendimento de demanda 

espontânea que a equipe realiza; se existe rotina de marcação 

de consulta para as pessoas que buscam a unidade e não 
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precisam de atendimento no mesmo dia; como são agendadas 

as consultas na unidade e se o agendamento é com hora 

marcada; se pode ser feito presencialmente ou por outros 

meios; tempo de espera para o usuário ser escutado e para ser 

atendido; e se houve capacitação para os profissionais que 

realizam o acolhimento. O instrumento de avaliação externa foi 

composto por 893 padrões de qualidade, refletindo as 

necessidades de informações acerca da Política de Nacional de 

Atenção Básica, com vistas a subsidiar a formulação e/ou 

aprimoramentos das políticas e programas relacionadas, bem 

como, para certificação das equipes participantes do PMAQ.  

A Matriz de Pontuação foi organizada em cinco 

dimensões:  

DI - Gestão municipal para desenvolvimento da Atenção 

Básica;  

DII - Estrutura e condições de funcionamento da UBS;  

DIII - Valorização do trabalhador;  

DIV - Acesso e qualidade da atenção e organização do 

processo de trabalho; e  

DV - Acesso, utilização, participação e satisfação do usuário. 

 

O processo de trabalho das equipes participantes do 

PMAQ foi evidenciado por meio da análise das informações 

fornecidas por profissional de nível superior das equipes de 

Atenção Básica na avaliação externa, durante a entrevista com 

questionário do Módulo II. Complementarmente a essas 

informações, foram utilizadas outras inseridas pelos gestores 

municipais no módulo eletrônico. Foram considerados os 

aspectos de organização do processo de trabalho (atenção à 

saúde na UBS e coordenação e continuidade do cuidado na 



ANÁLISE  DIAGNÓSTICA DO ACESSO PARA O 2º CICLO DO PMAQ-AB NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL. 

122 
 

Rede de Atenção à Saúde – RAS), com ênfase nos processos 

implantados. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A complexidade do conceito de acesso encontra-se na 

diversidade de definições apresentadas por variados autores. 

De acordo com Alves et al (2014), o termo “acessibilidade” deve 

ser definido como as características dos recursos em saúde que 

facilitam ou obstruem sua utilização pelos potenciais usuários e 

que o conceito de acessibilidade ampliou a noção de acesso 

para além da disponibilidade de recursos em um dado local e 

hora, e, em certa medida, incorpora a dimensão acolhimento. 

Viega et al. (2015) classificaram os fatores que influenciam a 

acessibilidade do usuário aos serviços de saúde em dois 

grupos: sócio-organizacionais e geográficos que, embora 

distintos, apresentam correlações importantes. 

  Segundo Campos et al. (2014), o acesso se refere à 

entrada do usuário no serviço de saúde e à continuidade da 

atenção, envolvendo a disponibilidade dos serviços de saúde 

onde e quando o usuário necessitar, com clara definição da 

porta de entrada. 

  Alves et al. (2014) propuseram cinco dimensões para 

análise do acesso potencial aos serviços de saúde: 

disponibilidade, acessibilidade geográfica, acomodação, 

capacidade de pagamento pelos serviços e aceitabilidade. 

Ainda acrescentaram duas outras dimensões do acesso: a 

utilização dos serviços de APS, que indica o real consumo 

desses serviços, e a equidade no acesso, referente à 
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adequação entre a provisão de serviços e as necessidades de 

saúde. Nessa perspectiva, se inseriu o Programa Nacional de 

Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 

  De acordo com a Figura 1, do gráfico de  Horário de 

funcionamento das equipes, 2% das UBS funcionam aos 

sábados e 1% das UBS funcionam no período noturno. Na 

avaliação dos usuários, para melhor atender as suas 

necessidades, 19,9% gostariam que a UBS funcionasse aos 

sábados, para facilitar o atendimento. 

Para que a Atenção Básica possa  ofertar um serviço  de 

qualidade ao cumprir suas funções na Rede de Atenção à 

Saúde, é fundamental que  exista uma proximidade entre a  

população e  a UBS, bem como o entendimento que esta pode 

resolver grande parte de suas necessidades em saúde. Para 

isso, gestores e trabalhadores possuem a tarefa de organizar 

cada serviço de modo que eles sejam, de fato, acessíveis à 

população, ou seja, é necessário um olhar atento ao perfil do 

território para que não existam barreiras que dificultem o acesso 

dos usuários às UBS.  

Ainda conforme Figura 1, observa-se que existe oferta de 

serviço de saúde em horário comercial, de segunda a sexta. 

Porém, aproximadamente 20% dos entrevistados referiu desejo 

da UBS funcionar aos sábados. Levando-se em consideração 

a questão do acesso, e de oferta de serviço integral para todas 

as linhas de cuidado, pode-se trazer uma reflexão referente aos 

trabalhadores que não conseguem ir nas UBS nestes horários. 

A disponibilização de outros horários de funcionamento propicia 

mais acesso aos serviços, podendo reduzir o risco de 

agravamento de problemas de saúde, interrupção de 

tratamentos e falta às consultas. Em relação à oferta de 

serviços em horários estendidos – turno da noite e fins de 
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semana – foi verificado que a maioria das equipes não realiza 

atendimento nesses horários. 

 

Figura 1. Organização para o acesso - Horário de 

funcionamento das ESF- 2 Ciclo- PMAQ Pernambuco 

 
Fonte: MS (2015). 

 

No que se refere ao acesso, é importante pensar se o 

horário de funcionamento da UBS está adequado às 

necessidades e ao perfil da população; se a rede de saúde 

dispõe dos recursos necessários para auxiliar os profissionais 

de saúde no diagnóstico e se o usuário consegue conversar 

com a equipe sobre suas dúvidas. 

  Na Figura 2, no gráfico de Acolhimento a demanda 

espontânea, observou-se que grande parte das Equipes de 

saúde realizam o acolhimento, porém, apesar de 91% dos 

usuários saírem do acolhimento com agendamento de 

atendimento, verificou-se que um pouco mais da metade dos 

profissionais foram capacitados para realizar o acolhimento e 
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que nem todos os dias e turnos, este é realizado nas UBS. O 

acolhimento na UBS refere-se a uma escuta atenta e 

qualificada, que considera as demandas trazidas pelo usuário e 

visa o melhor encaminhamento para a situação ou problema de 

saúde apresentado. 

  

Figura 2. Acolhimento a Demanda Espontânea- Pernambuco. 

2º ciclo PMAQ 

 
Fonte: MS (2015). 

 

Esse acolhimento poderia ser mais eficiente através de 

uma Escuta Qualificada. De acordo com Duarte e Moreira 

(2017), a Escuta Qualificada identificaria as demandas de 

saúde que estariam implícitas no contexto social, contribuindo 

para a mudança do processo de trabalho na saúde, além de 

estabelecer um vínculo/responsabilidade das equipes com os 

usuários. 

Considerando-se a complexidade envolvida na prática 

do acolhimento no cotidiano das instituições de saúde, o 

desenvolvimento desse processo pode revelar contradições e 
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distanciamentos entre as intenções de uma prática e sua real 

aplicação nas situações concretas diárias. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da proposta do 

apoio matricial, por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família, em que estas equipes buscam agregar conhecimentos 

e aumentar a capacidade operacional das equipes locais na 

resolução dos problemas de saúde. 

Em relação a agenda da equipe, o PMAQ traz o 

questionamente referente  a existência de acolhimento à 

demanda espontânea; a frequência com que ocorre; reserva de 

vagas na agenda para demanda espontânea; a realização da 

escuta; a utilização de protocolo para o acolhimento à demanda 

espontânea; quais os tipos de atendimento de demanda 

espontânea que a equipe realiza; se existe rotina de marcação 

de consulta para as pessoas que buscam a unidade e não 

precisam de atendimento no mesmo dia; como são agendadas 

as consultas na unidade e se o agendamento é com hora 

marcada; se pode ser feito presencialmente ou por outros 

meios; tempo de espera para o usuário ser escutado e para ser 

atendido; e se houve capacitação para os profissionais que 

realizam o acolhimento.  

A agenda dos profissionais é um recurso-chave para a 

organização do trabalho diário da equipe. Sistemas nacionais 

de saúde fundamentados em princípios como o da atenção 

integral devem manter como base de orientação de suas 

agendas de prioridade, de seus processos de planejamento, 

das práticas de saúde e da qualificação do trabalhador, 

elementos tais como os condicionantes históricos, culturais, 

econômicos e sociais que conformam uma vastíssima gama 

daquilo que se costuma chamar de necessidades em saúde. 
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A forma de marcação de consulta na UBS também 

contribui para ampliar o acesso aos serviços e propiciar maior 

conforto dos usuários (Figura 3). A gestão municipal e as 

equipes devem organizar a marcação de consultas na UBS a 

fim de possibilitar que os usuários possam agendar sua 

consulta durante todo o horário de funcionamento da unidade. 

Contudo, a marcação de consulta não se aplica quando o 

usuário chega à UBS necessitando de atendimento imediato. 

Para melhorar o acesso e a qualidade na Atenção 

Básica, o tempo entre a marcação e a realização da consulta 

não pode ser muito longo, respeitando o motivo/problema de 

saúde que levou o usuário a buscar o serviço. Isso evita o 

agravamento da condição clínica e possibilita a ampliação da 

resolutividade da equipe. Além disso, a agilidade na marcação 

e realização da consulta auxilia na redução da fila de espera e 

do absenteísmo. 

 

Figura 3. Organização das Agendas de equipes no Estado de 

Pernambuco- 2º ciclo PMAQ 

 
 Fonte: MS (2015) 

 

5,0%
28,2%

7,9%
15,9%

42,9%

3,7%
15,9%

7,6%
12,8%

60,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Outro(s)

Dias específicos fixos,…

Em qualquer dia da…

BR PE



ANÁLISE  DIAGNÓSTICA DO ACESSO PARA O 2º CICLO DO PMAQ-AB NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL. 

128 
 

O SUS, sem dúvida, é atualmente um dos maiores  

sistemas de saúde no Brasil. Esse sistema, fruto de muitas lutas 

democráticas na sociedade civil e nos espaços institucionais do 

Estado brasileiro, sobretudo do movimento da reforma sanitária 

(um “movimento de movimentos”), onde foi afirmado na 

Constituição de 1988, alicerçado na premissa da saúde como 

direito de todos e dever do Estado e em princípios e diretrizes 

como a universalidade, equidade, integralidade, 

descentralização e controle social.  

O SUS vem se desenvolvendo ao longo dos últimos  

anos de modo paradoxal, implantado um conjunto de políticas 

de saúde includentes, apesar de sofrer de problemas crônicos, 

entre os quais o financiamento insuficiente e desigual (DUARTE 

& MOREIRA, 2017). Isso demonstra, por um lado, a força do 

ideário e do conjunto de atores e instituições construtores do 

SUS, tornando-o um verdadeiro patrimônio público, que, como 

tal, deve ser bem cuidado. Por outro lado, o SUS precisa ser 

“protegido” e “cultivado” não apenas para evitar retrocessos ao 

grande pacto social do qual é resultado, mas também porque 

ainda há muito que fazer para consolidar esse sistema e, assim, 

possibilitar que todo brasileiro se sinta cuidado diante das suas 

demandas e necessidades de saúde. 

Nesse sentido, há inúmeros desafios a enfrentar e, entre 

eles, destaca-se o modo de pensar e organizar os sistemas e 

serviços de saúde a partir de opções técnico-políticas. É 

relevante existirem não somente serviços de saúde em 

quantidades adequadas, bem como serviços sejam articulados 

de maneira complementar e não competitiva, na perspectiva de 

redes de atenção, que sejam capazes de responder às 

necessidades de todos e de cada um, de maneira singular, 

integral, equânime e compartilhada. 



ANÁLISE  DIAGNÓSTICA DO ACESSO PARA O 2º CICLO DO PMAQ-AB NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL. 

129 
 

O processo de certificação do PMAQ deve ser entendido 

como um momento de reconhecimento do esforço das equipes 

e do gestor municipal para a melhoria do acesso e da qualidade 

da Atenção Básica. Considerando que o conceito de qualidade 

varia de acordo com o contexto, é esperado que o PMAQ seja 

uma ferramenta em constante aperfeiçoamento, de modo a 

proporcionar progressivamente, a diversidade dos cenários 

onde será implantado e as novas demandas e desafios da 

Política de Atenção Básica, no contexto de implantação do 

SUS. 

A cada ciclo do programa, novos parâmetros de 

qualidade são definidos, induzindo avanços na direção do que 

se espera em termos de desenvolvimento da gestão, das 

equipes e do alcance dos resultados de saúde da população. 

Lima (2014, P. 95) aponta que o acesso é um dos 
elementos primordiais para a avaliação da qualidade dos 
serviços de saúde, sendo gerador de satisfação ou insatisfação 
do usuário com a atenção ofertada pelo serviço. 

A oferta de serviços de saúde de qualidade e resolutivos 

depende de múltiplos aspectos que extrapolam os observáveis 

em uma unidade de saúde. O que se verifica na ponta do 

sistema resulta de políticas públicas setoriais e 

macroestruturais definidas em outros níveis de gestão e de 

governo que não o nível local. 

A realização deste estudo permitiu constatar avanços e 
desafios com relação à ampliação do acesso e melhoria da 
qualidade da Atenção Básica. 

Por fim, é oportuno ressaltar a necessidade de  mais 
estudos que busquem ouvir os usuários, profissionais e 
gestores, a fim de entender o processo de  ampliação do acesso 
e a melhoria da qualidade da Atenção Básica, por meio de 
análise da adequação do espaço físico, da disponibilidade de 
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insumos e equipamentos, do número suficiente de profissionais 
nas equipes e da estruturação e regulação da rede de referên-
cia e contrarreferência. 
 

CONCLUSÕES  

 

- O PMAQ-AB apresenta potencialidades e limitações 

relevantes que  valem a pena considerar. Propõe uma avaliação 

orientada para as atividades e ações dos profissionais, na me-

dida em que auxilia na identificação de áreas prioritárias na 

atenção voltada para o usuário, apoiando os gestores locais no 

desenvolvimento de linhas de ação que produzam melhoria das 

ações prestadas à população; 

 

- O PMAQ-AB reflete esforços para a priorização de processos 

mais participativos de avaliação, abrindo canais de 

comunicação interna e externa e uma forte indução para 

reengenharia nos processos de trabalho a partir do uso das 

informações. Assim, no âmbito do Acesso aos serviços de 

Saúde, ainda existem desafios a discutir e enfrentar; 

 

- As equipes de saúde da atenção primária, seus trabalhadores, 

devem estar atentos para perceber as peculiaridades de cada 

situação que se apresenta, buscando gerenciar os tipos de 

recursos e tecnologias (leves, leve-duras e duras) que ajudem 

a uma assistência de qualidade a fim de favorecer a criação de 

vínculos; 

 

- Os serviços de saúde  devem produzir impacto positivo na 

condição de saúde da população e, mesmo não sendo o fator 
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determinante do estado de saúde, podem exercer papel 

importante na redução de complicações e mortalidade; 

 

- Apesar dos avanços significativos obtidos no campo da 

equidade, ainda persistem desigualdades geográficas e sociais 

no acesso e no uso dos serviços de saúde após duas décadas 

da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 

- A análise do acesso, oferta e uso de serviços de saúde 

necessita ser complementada com avaliações  permanentes 

sobre a qualidade do cuidado ofertado. O que demanda a 

abordagem de outras dimensões do desempenho do sistema 

de saúde, como adequação, continuidade, aceitabilidade, 

efetividade, eficiência, segurança e respeito aos direitos do 

paciente; 

 

- Reestruturar a forma de atendimento nos serviços básicos de 

saúde, garantindo o atendimento à demanda espontânea e 

humanização no acesso aos serviços, tornam-se tarefas 

prioritárias para a melhoria do desempenho do sistema; 

 

- Reconhece-se o valor do planejamento e programação em 
saúde, mas o trabalho das equipes permanece refém da 
demanda espontânea e do atendimento clínico curativo 
individual, dificultando a adoção de demanda programada e o 
monitoramento territorializado da população sob a respon-
sabilidade da ESF; 
 
- Infelizmente ainda persistem as práticas fragmentárias 
voltadas para o cumprimento de tarefas mecânicas e quantifi-
cação dos atendimentos realizados sem uso prático da 
informação assim gerada, em contraposição a uma estratégia 
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de organização do cuidado voltado às necessidades de saúde 
e monitoramento da população 

 

- Os desafios ainda persistem, melhorias na gestão e na oferta 

dos serviços, incluindo a provisão de recursos humanos, são 

necessárias para a melhoria do desempenho do Sistema Único 

de Saúde e garantia do acesso universal e igualitário aos 

serviços de saúde. 
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RESUMO: As regiões mais afetadas pela esquistossomose são 
das regiões Sudeste e Nordeste, sendo os estados nordestinos 
os que possuem as maiores taxas de prevalência. Este trabalho 
buscou relacionar o número de casos positivos com o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), condições 
sanitárias e exposição da população em locais com focos de 
Schistosoma mansoni. A metodologia utilizada foi um estudo 
epidemiológico com abordagem quantitativa, por meio de dados 
da esquistossomose no período de 2012 a 2016 nos municípios 
mais endêmicos do Brasil, utilizando a base de dados 
DATASUS/TABNET. As cidades pertencentes ao estado do 
Alagoas são Branquinha, Santana do Mundaú, São José da 
Laje, Capela, Cajueiro, Atalaia, Pindoba, Igreja Nova, Coruripe, 
Tanque d’Arca, Flexeiras, Marechal Deodoro, União dos 
Palmares, Messias e Viçosa. No estado do Pernambuco são 
Escada, Quipapá, Ipojuca e Macaparana, e apenas a cidade de 
Apicum-Açu pertencente ao estado do Maranhão. A análise 
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mostrou maior número de casos em municípios que possuíam 
precariedade no saneamento básico, exposição da população 
a águas contaminadas, falta de informação e interesse do poder 
público impede que a situação seja controlada e revertida. É 
necessário o investimento em saneamento e políticas públicas 
de saúde como o PCE e a disseminação de informações para 
a população como forma de intervenção básica. 
Palavras-chave: Epidemiologia. Saneamento básico. 
Schistosoma mansoni.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A esquistossomose, chamada popularmente de doença 

do caramujo ou barriga d'água, veio para o Brasil na época da 

escravidão proveniente da África. No Nordeste, a doença 

encontrou todos os requisitos a favor para sua proliferação, tais 

como demasiado número de caramujos aptos a serem seus 

hospedeiros, temperaturas elevadas, saneamento precário e 

exposição humana. Diante de todas essas condições, a doença 

se manifestou durante muito tempo entre a população que 

trabalhava principalmente na agricultura, no entanto com o 

decaimento da produção nos canaviais e abolição da 

escravidão, houve uma grande migração para diferentes 

regiões brasileiras, resultando na distribuição da doença pelos 

estados durante esse trajeto (BRASIL, 2018).  

Dentre todas as espécies de Schistosoma que parasitam 

o homem, apenas a Schistosoma mansoni pode ser encontrada 

na América do sul e América central. A esquistossomose 

mansônica é uma doença com elevada prevalência nos países 

que estão em desenvolvimento. Desta forma, torna-se um 

considerável indicativo do grau socioeconômico, se 
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relacionando à pobreza e aos hábitos culturais que uma 

população possui. Estima-se que no Brasil cerca de 2,5 a 8 

milhões de pessoas são atingidas pela esquistossomose 

mansônica, e que aproximadamente 5 milhões desse número 

estejam infectadas. As regiões mais afetadas são das regiões 

Sudeste e Nordeste, sendo os estados nordestinos os que 

possuem as maiores taxas de prevalência (MELO et al., 2019). 

A contaminação ocorre através do contato humano com águas 

contaminadas com larvas desse parasita. Essa parasitose tem 

seu ciclo biológico através de um único hospedeiro 

intermediário, que são caramujos do gênero Biomphalaria e 

como hospedeiro definitivo o homem (ROCHA et al., 2016).  

Os moluscos liberam as cercárias preferencialmente 

entre as 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, pois é nesse 

período em que o sol está mais quente e a temperatura mais 

elevada. Nesses horários os banhos aquáticos se intensificam 

nesses ambientes. No período que antecede as 9 horas da 

manhã, intervalo que acontece o começo da eliminação, o risco 

de infecção é baixíssimo. A partir deste horário a eliminação de 

cercárias se intensifica e a partir das 11 horas da manhã ocorre 

o pico de eliminação, ampliando o risco de contaminação. A 

estação do ano com maior índice de transmissão é o verão. Nas 

regiões com temporadas de chuvas e secas definidas, esse 

período acontece no início da estiagem. O contágio em águas 

paradas se dá rente às colônias de moluscos; por outro lado, 

em rios o contágio poderá acontecer até aproximadamente 100 

metros destas colônias, por consequência das correntezas 

(NEVES et al., 2016). 

Schistosoma é um gênero constituído por platelmintos 

trematódeos, que possuem variadas fases de desenvolvimento, 
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cada uma delas com características específicas. A 

esquistossomose mansônica possui como hospedeiros 

intermediários os caramujos do gênero Biomphalaria e o 

homem e outros mamíferos como hospedeiros definitivos 

(ROCHA et al., 2016). Os focos de S. mansoni ocorrem em 

maior abundância nas zonas rurais e em grupos de baixa renda 

dos subúrbios das cidades grandes, preferencialmente em 

lugares em que não há existência de saneamento básico e onde 

o esgoto é arremessado de forma direta em córregos que irão 

terminar dentro de rios e lagos (NEVES et al., 2016). 

Os indivíduos portadores de esquistossomose são a 

origem da infecção, pois eliminam os ovos do verme pelas 

fezes. Esses ovos possuem em seu interior o miracídio, que 

será liberado através do rompimento do ovo em contato com a 

água. Os caramujos do gênero Biomphalaria são penetrados 

pelos miracídios, que permanecem se desenvolvendo entre 2 a 

3 semanas até evoluírem para cercárias (BRASIL, 2018). 

É durante a fase de cercárias que o S. mansoni 

contamina o hospedeiro definitivo, seja ele o homem ou 

qualquer vertebrado vulnerável. Ao penetrar de forma efetiva na 

pele do homem, através da combinação da secreção lítica das 

glândulas anteriores e das movimentações vibratórias, 

especificamente da cauda, a cercária gera uma irritação de 

potência variável de pessoa para pessoa. Esse processo de 

penetração do corpo da cercária acontece durante 2 a 15 

minutos. Ao atingir os tecidos do hospedeiro, as cercárias 

perdem a cauda e passam a ser esquistossômulos, que em 

seguida caem na circulação sanguínea e/ou linfática, atingem a 

circulação venosa, vão ao coração e aos pulmões, onde se 

mantêm por algum período e podem ocasionar alterações 
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mórbidas. Regressam em seguida ao coração, de onde são 

lançados através das artérias aos pontos mais diversos do 

organismo; o fígado é o órgão prioritário para se diferenciarem 

sexualmente e crescerem alimentando-se de sangue. Ainda 

imaturos, os parasitas deslocam-se para a veia porta, passando 

daí às suas tributárias mesentéricas, completando sua 

evolução. Decorrido 27 dias da penetração das cercárias, após 

a migração dos esquistossômulos para as veias mesentéricas, 

dá-se início o acasalamento dos vermes localizados nos ramos 

terminais das veias mesentéricas, que daí migram para as 

vênulas da submucosa intestinal, através de uma série de 

contrações musculares. A cada 300 ovos colocados 

diariamente por uma fêmea de S. mansoni cerca da metade é 

eliminada nas fezes (BRASIL, 2015). 

A intensidade da fase aguda varia desde ausência de 

sintomas ou a ocorrência de dermatite na região do corpo em 

que houve a penetração da cercária, caracterizada por 

vermelhidão, bolhas e prurido, podendo se estender até o 

quinto dia. Três a sete semanas depois da exposição o 

indivíduo apresenta febre, perda de peso, dor de cabeça e 

abdominal. No exame físico, pode-se observar o fígado e o 

baço de forma aumentada, gerando o quadro típico da barriga 

volumosa, que é denominado de hepatoesplenomegalia. A 

partir do sexto mês a doença começa a se tornar crônica e 

atinge vários órgãos, com diferentes intensidades. As 

manifestações clínicas dependem do local do corpo e carga 

parasitária, podendo apresentar as formas intestinal (dor 

abdominal, tenesmo e diarreia mucossanguinolenta), 

hepatointestinal, hepatoesplênica (ascite) e até neurológica 

(NEVES et al., 2016). 
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O diagnóstico da esquistossomose de forma geral é 

realizado através de anamnese, exames laboratoriais de fezes, 

onde se busca detectar os ovos do parasita e exames que 

investigam a presença de anticorpos no sangue da pessoa 

infectada contra os antígenos do Schistosoma mansoni e a 

biópsia retal, que consiste na retirada de fragmento de tecido 

do reto para a investigação da presença de ovos do parasita ou 

da reação granulomatosa a estes (BRASIL, 2014). 

 O tratamento é realizado de forma específica através de 

fármacos como o praziquantel e oxamniquine. É feito um 

acompanhamento do paciente mensal ou bimestral, onde são 

realizados seis exames parasitológicos de fezes para a 

verificação de presença dos ovos do parasita ou então, após o 

tratamento é realizada uma biópsia retal no sexto mês (NEVES 

et al., 2016).  

O Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) 

surgiu em 1975, inicialmente chamado de Programa Especial 

de Controle da Esquistossomose (Pece). Na década de 90 a 

realização das ações do PCE tornou-se compartilhada e os 

municípios começaram a desempenhar um papel 

indispensável, passando a fornecer para as esferas regionais e 

centrais das Secretarias Estaduais de Saúde, números 

estatísticos que eram resultantes de pesquisas que 

evidenciavam e identificavam os parasitas nas fezes e estudos 

que classificavam os moluscos hospedeiros, em seguida essas 

informações eram disponibilizadas para acesso da população 

na internet no sistema do programa de controle da 

esquistossomose na página do Ministério da Saúde através do 

TabNet (COSTA et al., 2017).  
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Inicialmente o programa contava apenas com apoio do 

governo federal, no entanto com a instalação do SUS todos os 

seus recursos foram subdivididos entre os municípios. Devem 

estar inclusas na rotina da atenção básica as ações de 

vigilância e de controle da esquistossomose, porém, mesmo 

com a mudança do modelo, a carência de recursos continua 

impedindo que os objetivos do programa sejam cumpridos 

(BRASIL, 2015). 

 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é avaliar a 

prevalência da esquistossomose mansônica nos vinte 

municípios brasileiros mais endêmicos, por meio de dados 

coletados no Ministério da Saúde do Brasil, além de fazer uma 

relação do número de casos positivos com o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), condições 

sanitárias e exposição da população em locais com focos de S. 

mansoni. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método empregado para o presente trabalho foi um 

estudo epidemiológico com abordagem quantitativa feita 

através do levantamento de dados de positividade de 

esquistossomose no período de 2012 a 2016, em todos os 

municípios brasileiros acompanhados pelo Programa de 

Controle da Esquistossomose (PCE) no período avaliado. A 

base utilizada foi o DATASUS, e as informações foram 

coletadas de uma das suas extensões, o TABNET. Outras 

fontes como artigos relacionados ao assunto foram 

empregadas para discussão dos resultados. Os dados que 
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constam no TABNET são obtidos por meio de investigações 

parasitológicas sem uma metodologia padronizada, como por 

exemplo, não sendo selecionada amostragem de toda uma 

extensão territorial, mas apenas microrregiões específicas, 

gerando um grupo-alvo oriundo de locais endêmicos. No 

entanto deve-se atentar que o Brasil têm sua população 

concentrada na zona urbana, e que a maioria da população 

trabalhada foi proveniente da zona rural, sendo que, a 

esquistossomose tem abrangido o ambiente urbano e rural com 

o mesmo potencial. 

A prevalência das cidades foi relacionada com dados de 

saneamento básico, Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) e presença de rios ou açudes no município. 

Tendo em vista todos esses quesitos, os passos para a triagem 

dos municípios a serem trabalhados foram: levantamento da 

prevalência da esquistossomose nos municípios de todo o 

Brasil nos anos de 2012 a 2016; seleção dos municípios com 

as maiores porcentagens; levantamento da população 

trabalhada (nº de pessoas que realizaram o exame) e número 

total de habitantes (dado coletado do site do IBGE); seleção das 

cidades cuja população trabalhada era representativa do 

município, com uma margem de erro de 5% (Quadro 1).  

Desta forma, foram excluídas as cidades que estavam 

fora da margem de erro de 5%, ao observar se o número de 

pessoas trabalhadas era suficiente quando associada à 

população total (Quadro 2). Depois de aplicados estes critérios, 

foram selecionados 20 municípios que apresentaram os índices 

mais elevados.  
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Quadro 1. Número mínimo de pessoas da população que 

deverá ser trabalhada x População Total. 

 
Fonte: ARKIN; COLTON (1971). 

 

Para melhor entendimento da metodologia empregada 

na escolha dos municípios, o Quadro 2 mostra que o critério 

que excluiu o município de Bacuri-MA foi a população 

trabalhada no ano de 2016. Como o número de habitantes do 

município é de 16.583 indivíduos, a população mínima a ser 

trabalhada seria de 383 pessoas, mas neste ano foram 

examinadas apenas 37; deste modo o município não 

apresentou os critérios necessários. Em contrapartida, o 

município de Branquinha-AL apresentou o padrão estabelecido, 

dessa forma sendo selecionado, assim como todos os que 

possuíam esse padrão.  
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Quadro 2. Exemplo da classificação das cidades 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Limitações do estudo: o registro das contaminações é de 

notificação compulsória ao Ministério da Saúde do Brasil, ou 

seja, é um registro que obriga e universaliza as notificações, 

visando o rápido controle de eventos que requerem pronta 

intervenção. Por isso, as limitações do estudo estão ligadas ao 

fato de que os bancos de dados ficam abertos permitindo a 

entrada de novos registros permanentemente. A inclusão de 

novos dados pode alterar o número final de notificações. 

Considerações éticas: uma vez que não foram utilizados 

dados relativos aos sujeitos ou descrições sobre as situações 

assistenciais, apenas a tecnologia disponível em um sítio de 

domínio público, não foi necessário submeter o projeto que 

originou este trabalho a um comitê de ética em pesquisa. 

Análise dos dados: As informações foram armazenadas 

em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel® 2010; os dados 

quantitativos foram analisados por meio de técnica de 

estatística descritiva com o auxílio da ferramenta de Análise de 

dados VBA. Os resultados foram expressos em forma de figuras 

e tabelas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As 20 cidades brasileiras com maior prevalência de 

esquistossomose mansônica no período 2012 a 2016 estão 
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situadas nos estados de Alagoas, Pernambuco e Maranhão 

(Tabela 1). As pertencentes ao estado do Alagoas são 

Branquinha, Santana do Mundaú, São José da Laje, Capela, 

Cajueiro, Atalaia, Pindoba, Igreja Nova, Coruripe, Tanque 

d’Arca, Flexeiras, Marechal Deodoro, União dos Palmares, 

Messias e Viçosa. No estado do Pernambuco são Escada, 

Quipapá, Ipojuca e Macaparana, e apenas a cidade de Apicum-

Açu pertencente ao estado do Maranhão.  

No estado do Alagoas, algumas bacias hidrográficas 

como o rio Mundaú e Paraíba apresentam águas endêmicas 

para esquistossomose. Muitas cidades são entrecortadas por 

esses rios. O município de Branquinha tem sua economia 

fundamentada na lavoura, onde há assentamentos com 

plantações que geram comercialização na sede e nos arredores 

da cidade. Um desses assentamentos é banhado pelo Rio 

Mundaú, é nesse rio que as águas e dejetos das residências e 

comércios são lançados; o rio Mundaú é um habitat natural do 

caramujo Biomphalaria glabrata, que acaba sendo 

contaminado. Como a população não possui saneamento 

básico adequado, a taxa de reinfecção é elevada, pois os 

habitantes tem o hábito de tomar banho, consumir e realizar 

pescas nas águas contaminadas.  
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Tabela 1. Relação das 20 cidades brasileiras com maior 

prevalência de esquistossomose mansônica no período 2012-

2016, Brasil, 2019 

 
  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Assim como em Branquinha, a cidade de Santana do 

Mundaú é cortada por esse rio, que executa a drenagem de boa 

parte dos esgotos provenientes das casas. Apesar de estar 

contaminado, suas águas são utilizadas para lazer e realização 

de trabalhos domésticos pelas pessoas do povoado que vivem 

à beira do rio. Além disso, a cidade possui apenas uma ponte 

para toda a extensão do rio, e atravessá-lo é uma atividade 

rotineira para terem acesso à escola, por exemplo. No 
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Município de União dos Palmares a esquistossomose atinge 

localidades nas áreas urbana e rural. Os Municípios de União 

dos Palmares e São José da laje também estão dentro dessa 

bacia hidrográfica, possuindo requisitos que favorecem a 

ocorrência da doença. Além de ser acessado por pescadores e 

lavadeiras que fazem uso das águas contaminadas, há também 

falta de saneamento básico (MARCELINO, 2010). 

Nos municípios de Capela, Cajueiro, Atalaia e Viçosa, o 

fator principal que contribui para o processo de transmissão é a 

contaminação das águas do Rio Paraíba pelo Schistosoma 

mansoni, através de dejetos humanos lançados no rio, 

deixando clara a falta de infraestrutura sanitária e ambiental. 

Uma pequena parte dos que foram contaminados possui 

informações suficientes sobre a etiologia da doença e muitos 

não sabem as medidas básicas para combater e controlar o 

agente etiológico (MENDES, 2014). 

Nos demais municípios do estado do Alagoas como 

Pindoba, Igreja Nova, Coruripe, Tanque d’Arca, Flexeiras, 

Marechal Deodoro e Messias que não são entrecortados pelos 

rios Mundaú e Paraíba, pressupõe-se que o contágio se dá por 

meio de criadouros encontrados em poços, riachos e açudes 

associados à falta de saneamento básico e maus hábitos da 

população.   

O Programa de Controle da Esquistossomose foi 

implantado no estado de Alagoas no ano de 1977, e as técnicas 

usadas pelo programa ao decorrer dos anos trouxeram uma 

diminuição da morbidade da doença, porém, na região 

Nordeste ela ainda apresenta uma alta prevalência 

(MARCELINO, 2010). É possível visualizar nos Gráficos 1 e 2 
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uma redução significativa de casos nas cidades de Branquinha, 

Tanque d’Arca e Flexeiras, ambas do estado do Alagoas.  

Houve uma considerável redução nos números de casos 

positivos após a implantação do PCE no município de União 

dos Palmares, onde no ano de 1977 a taxa era de 24,1% e 

reduziu para 5,09% em 2016. Não conseguiram reduzir ainda 

mais essa taxa devido à ausência de atividades extras que 

possam controlar a procriação dos hospedeiros intermediários, 

medidas educativas e desenvolvimento de condutas em 

saneamento ambiental (MARCELINO, 2010). Nos outros 

municípios desse estado, a mudança do quadro é pequena, não 

tendo resultados tão significativos de redução do índice no 

período avaliado no presente trabalho. 

Em Pernambuco, a esquistossomose na Zona da Mata 

do estado é classificada com altos níveis de positividade nos 43 

municípios que integram essa região. Entre eles estão Escada, 

Quipapá, e Macaparana. A frequência da esquistossomose 

nesse local está associada às condições socioambientais nas 

zonas rurais que são insatisfatórias, tendo como fator 

determinante a ausência de serviços de esgoto, causando a 

contaminação fecal das águas. Associado a isso, o 

deslocamento dessas pessoas contaminadas para os centros 

urbanos como Ipojuca, e que por meio de ocupações 

desordenadas, sem infraestrutura básica e esgotos a céu 

aberto, gerou uma expansão da esquistossomose por meio de 

inundações que ocorrem em épocas chuvosas. Há a ocorrência 

de transbordamento dos rios com águas contaminadas, 

alagando a periferia e carregando os caramujos contaminados, 

gerando assim novos casos dessa parasitose (GOMES et al., 

2016). No período de 2012 a 2016, Quipapá teve uma redução 
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de positividade de 31,86%, um resultado bastante positivo 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Percentual de casos positivos para esquistossomose 
no período de 2012 a 2016 em alguns municípios Brasileiros 

               Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Como pode ser visto no Gráfico 1, em 2013 a cidade de 

Branquinha teve um aumento de 91,0% comparado ao ano 

anterior, e um decaimento de casos nos anos posteriores; 

funcionários da Vigilância Ambiental local relacionaram esses 

números à falta de materiais, carro restrito e número pequeno 

de funcionários para realizar as ações do PCE (BARRETO, 

2017). 

O Brasil é um país de grande população e extensão 

territorial, e a divulgação de informações no que se refere a 

dados de saúde tem uma importante função: é através dela que 

os representantes governamentais poderão aplicar os recursos 
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designados às políticas públicas. O uso de ferramentas fáceis 

de operar, manusear e compreender facilita a exploração de 

dados necessários para que intervenções possam ser tomadas 

(BRASIL, 2016).  

A esquistossomose dispõe de um fácil diagnóstico e 

tratamento, no entanto essa parasitose representa um 

problema de agravo à saúde pública. A necessidade de que 

exista um controle da transmissão é de suma importância, 

devendo haver a adesão de medidas preventivas por parte do 

governo e hábitos higiênicos da população, assim, juntos 

poderão interromper o ciclo do verme e aparecimento de novas 

ocorrências (NEVES et al., 2016). 

É possível observar no Gráfico 2 que o número de 

pessoas parasitadas também aumentou ao longo dos anos. É 

oportuno observar que, apesar das diretrizes técnicas para o 

controle da esquistossomose definirem normas para o contínuo 

acompanhamento dos municípios endêmicos, muitas delas não 

são cumpridas, seja por falta de materiais, estrutura ou até 

mesmo falta de interesse das pessoas envolvidas, dificultando 

dessa forma o controle da esquistossomose e muitas das vezes 

elevando o número de casos ou até mesmo casos de 

reinfecção. 

Ainda no Gráfico 2, na cidade de Macaparana é possível 

observar um aumento progressivo no número de casos de 2012 

a 2015, retrocedendo em 2016, mas ainda apresentando altos 

índices de esquistossomose. 
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Gráfico 2. Percentual de casos positivos para esquistossomose 
no período de 2012 a 2016 em alguns municípios Brasileiros 

 
             Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Um estudo que abordou os municípios com maior 

frequência de localidades hiperendêmicas para 

esquistossomose no estado de Pernambuco mostrou que, na 

amostra total de 119 localidades hiperendêmicas, 152.865 

pessoas foram expostas ao risco de infecção pelo S. mansoni. 

Alguns municípios concentram maior quantitativo de 

localidades, caso de Aliança, Vicência, Timbaúba, Bom 

Conselho e Ipojuca; apenas estes cinco, juntos, somam 55 

localidades, com 39.208 pessoas residindo em condições de 

saneamento precárias (SAUCHA; SILVA; AMORIM, 2015). 

Segundo o portal do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), o índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é composto por indicadores que 

representam a longevidade, educação e renda, cuja medida 
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varia de 0 a 1 – quanto maior o desenvolvimento humano mais 

próximo do 1 o índice estará, o 0 representa nenhum 

desenvolvimento humano e o 1 representa o desenvolvimento 

total, estando os valores melhor representados na Figura 1.  

 

Figura 1. Faixa do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 

 

 
Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 

 

O TABNET é uma base de dados que consta no 

DATASUS que possibilita a obtenção de informações e dados 

estatísticos em formatos de gráficos e tabelas, facilitando uma 

melhor compreensão e a disseminação de informações de 

saúde.  A propagação de programas como este deve ser 

incentivada e ampliada.  

 No TABNET é possível a obtenção de dados de diversas 

parasitoses, inclusive a esquistossomose, onde é possível 

visualizá-los através de região, capital, município, ano de 

ocorrência, entre outros. Tendo em vista o percentual de casos 

de pessoas que são acometidas por essa doença e o fácil 

acesso a esses dados, o presente trabalho buscou de forma 

demonstrativa através do uso do TABNET fazer relações do 

número de casos positivos com o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), condições sanitárias e exposição da 

população em locais com focos de S. mansoni. 
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 O Gráfico 3 traz a representação da média da 

positividade e o valor de IDHM de cada uma das 20 cidades 

brasileiras que apresentaram os maiores índices de 

esquistossomose, no período avaliado.  

 

Gráfico 3. Relação da média de positividade para 
esquistossomose e IDHM 

 
             Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

Como pode ser visto no Gráfico 3, o município de 

Branquinha possui a maior incidência de casos de 

esquistossomose e o seu IDHM de 0,513 é o mais baixo dentre 

as outras avaliadas; no entanto, a prevalência da 

esquistossomose mansônica também foi alta em cidades como 

Escada-MA que ocupou o segundo lugar no ranking na taxa de 

positividade para a parasitose, mesmo com IDHM de 0,632, 

considerado um índice médio. Esses dados indicam que a 
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população está exposta a condições sanitárias deficientes e 

que possibilitam a persistência dessa parasitose, contudo, 

como a avaliação parasitológica é realizada sem uma 

padronização populacional, na qual a coleta de amostras é feita 

em locais com focos parasitológicos, este fato justificaria a 

ausência da relação do IDHM com a infecção, no caso de 

Escada.  

 

CONCLUSÕES 

 

A análise dos casos de esquistossomose notificados nos 

municípios brasileiros nos anos de 2012 a 2016 mostrou maior 

número de casos em municípios que possuíam precariedade no 

quesito saneamento básico. A exposição da população a águas 

contaminadas, falta de informação e interesse do poder público 

impede que a situação seja controlada e revertida. Apesar do 

Brasil possuir IDH de 0,759, um valor considerado alto, deve-se 

atentar para os índices de desenvolvimento humano municipal, 

onde as maiores taxas de infecção no período estudado estão 

na cidade de Branquinha-AL, seu IDHM é de 0,513, mostrando 

que a esquistossomose pode está associada a fatores sociais 

e econômicos de uma determinada população. 

Todos tem uma importante função no controle da 

parasitose, os governantes devem iniciar ações como: Investir 

em saneamento e políticas públicas de saúde como o PCE, pois 

se pode notar, através dos números, que houve uma redução 

de casos após a implantação e efetivação desse programa. 

Enquanto as mudanças nas condições habitacionais não 

acontecem, os gestores municipais devem instruir os agentes 

atuantes na saúde a alertarem a população sobre os riscos com 
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a exposição ao agente etiológico, orientando sobre práticas que 

possam prevenir a contaminação, disseminando as 

informações necessárias sobre a doença e a população por sua 

vez deve praticar medidas de educação ambiental para evitar o 

início de um novo ciclo do verme. 
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RESUMO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é 

uma patologia caracterizada pela destruição do parênquima do 

trato respiratório. Essa destruição é causada precipuamente 

pelo tabagismo e exposição a gases tóxicos. Sendo assim, é 

válido salientar que a DPOC possui caráter incidente, podendo 

acometer cada vez mais indivíduos devido a fatores de risco. 

No que se refere à análise, os dados coletados foram retirados 

do banco de dados público do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), em que foi 

selecionado informações sobre os óbitos de DPOC por local de 

internação, entre pessoas com 60 anos de idade e, 

excepcionalmente, entre indivíduos com idade entre 1 e 59 

anos, na região Nordeste do Brasil. O intervalo entre os dados 

foi de 5 anos, entre os períodos de setembro de 2014 a agosto 

de 2019. Foi utilizado a análise de variância simples (one-way 

ANOVA) seguido pelo teste de Turkey-Kramer, comparando 

idade e sexo. Observou-se prevalência de óbitos nos idosos, 

quando associada à faixa etária mais jovem e à outras doenças 
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respiratórias. Além disso, evidenciou-se aumento temporal na 

região Nordeste, refletindo o fator socioeconômico. Destarte, a 

associação entre os diversos componentes e a falha do 

conhecimento acerca do tratamento, bem como seu acesso é 

razão de diferença estatística. 

Palavras-chave: Grupo de risco. SUS. Saúde pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é dita 

como um dos problemas de saúde pública, sendo uma das 

principais causas de mortalidade no Brasil (TORRES, 2018). 

Segundo o DATASUS (Departamento de Informática do SUS), 

no País ocorrem cerca de 40 mil mortes a cada ano por 

bronquite crônica ou enfisema pulmonar. Isso ocorre devido à 

permanente exposição das pessoas aos fatores de risco: a 

fumaça do tabaco e outros poluentes, que podem estimular o 

enfraquecimento precoce do pulmão ou desencadear uma 

inflamação crônica, fator primordial para o desencadeamento 

de outras doenças, como a asma e bronquite, que são estágios 

iniciais para o surgimento de uma possível DPOC. (RABAHI, 

ALCÂNTARA, 2015). 

Com o crescente aumento da expectativa de surgem 

maiores cargas de doenças crônico-degenerativas e, em 

conjunto com determinantes socioeconômicos, ocorre a 

transformação do perfil de morbimortalidade da população 

(NOGUEIRA, 2016).  

É importante salientar que a DPOC é uma doença de alta 

prevalência, com grande chance de aumento no futuro, seja 

devido ao envelhecimento populacional ou a exposição ao 

tabaco (DUARTE, 2019). Assim, na população idosa, alguns 
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fatores como, estado nutricional, a reduzida capacidade para 

realizar atividade física e a presença de doenças crônicas, são 

citados como possíveis agravadores e aumentam a mortalidade 

associada à DPOC (BARBOSA et al., 2017).           

Consequentemente, pacientes mais velhos apresentam 

piores resultados clínicos após exacerbação da doença. O 

impacto da idade na sobrevida pode ser explicado por um 

declínio natural e progressivo na estrutura, controle e função do 

sistema respiratório (FLATTET et al., 2017).   

Simultaneamente ao acelerado envelhecimento da 

população acontece à transição epidemiológica. No Brasil 

encontra-se um perfil de tripla carga de doenças, manifestando, 

principalmente, um aumento da morbimortalidade por Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e elevação das causas 

externas. Até o ano de 2020 as DCNT refletiram 78% dos óbitos 

no mundo, causando maior demanda por internações 

hospitalares, tratamento medicamentoso e reabilitação 

(ROSSETTO et al., 2019).  

O tratamento da DPOC baseia-se em medicamentos, 

reabilitação pulmonar, cirurgia e tratamento das crises. Os 

medicamentos que podem ser usados: broncodilatadores, 

corticóides, antibióticos e oxigênio, que em alguns casos 

melhora o desempenho físico. A identificação de fatores de 

risco e da doença em seu estágio inicial, o encaminhamento 

adequado para o atendimento especializado é essencial para 

um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. 

(JARDIM et al., 2015). 

É, por isso, natural que a comunidade médica se 

preocupe com o seu adequado tratamento, sendo uma das 

preocupações atuais da Direção-Geral da Saúde, em sintonia 
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com os relatórios e preocupações da Organização Mundial da 

Saúde (ARAUJO, 2016). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar a 

prevalência dos coeficientes de mortalidade por doença 

pulmonar obstrutiva crônica nos idosos na região do Nordeste, 

entre setembro de 2014 a agosto de 2019, segundo o ano e o 

sexo.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Materiais 

 

Obtenção de dados 

  

 Os dados utilizados no presente trabalho foram obtidos 

do banco de dados público disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, por meio de um sistema online denominado de 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), vinculado a 

um sistema de compilação de dados centrais, sob 

responsabilidade do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil (DATASUS), ambos tendo o 

Ministério da Saúde do Brasil como mantedor. Os dados 

disponibilizados pelo banco de dados e, consequentemente, 

usados no presente trabalho, são dados amostrais, 

representando, portanto, uma parcela da população. Vale 

salientar também que os dados utilizados no presente trabalho 

são de natureza pública, numérica e amostral, não divulgando 

qualquer informação pessoal de qualquer um que tenha sido 

usado como fonte de informações, não violando portanto as 

diretrizes do artigo 153 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40 

e da Lei 12527/11 (Lei de acesso à informação). 
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Métodos 

  

         Trata-se de um estudo ecológico com abordagem 

quantitativo e de série histórica das taxas de óbitos entre a 

população idosa, realizado na região do Nordeste do Brasil. 

  

Seleção dos dados amostrais 

  

         Utilizando como fonte o banco SIM (Sistema de 

Informação sobre Mortalidade), buscou-se selecionar dados 

sobre óbitos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) por 

local de internação, entre pessoas com 60 anos de idade (ou 

mais) e, excepcionalmente, entre indivíduos com idade entre 1 

e 59 anos. O local de incidência escolhido foi a região Nordeste 

do Brasil, que inclui 9 estados (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe), com um número de habitantes acima de 56 milhões 

(IBGE, 2018). O intervalo entre os dados foi de 

aproximadamente 5 anos, entre os períodos de setembro de 

2014 a agosto de 2019. Os indexadores utilizados no 

SIM/DATASUS para a seleção de dados foram “obtidos por 

faixa etária”, “sexo”, “região Nordeste” e “DPOC”. 

Este estudo utiliza-se como definição de pessoa idosa 

aquela com maior de 60 anos de idade (em países da Europa, 

por exemplo, idosos são aqueles com 65 anos ou mais), 

definição essa imposta pela Política Nacional do Idoso, Lei nº 

8842, sancionada em 1994. 
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Análises estatísticas 

 

         Todos os dados utilizados e analisados são expressos 

como a média ± desvio padrão.  As análises estatísticas foram 

realizadas por análise de variância simples (one-way ANOVA) 

seguido pelo teste de Turkey-Kramer (nível de significância de 

p < 0,05), comparando as diferentes variáveis, sejam elas faixa 

sexo (masculino e feminino), Unidade de Federação, Lista Morb 

CID-10 (comparando a DPOC com demais doenças 

respiratórias) com óbitos de acordo com a faixa etária de acima 

de 60 anos, e também, em alguns gráficos, usando idade menor 

de 60 anos para constatar a diferença estatística entre os 

idosos e a população não idosa. Todos os testes estatísticos e 

maioria dos gráficos foram realizados no GraphPad Prism 6.01 

(GraphPad Softwares, La Jolla, CA, EUA).  Teve a utilização 

também do programa Microsolft Excel 2007 ® para realização 

de gráfico e tabulação dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se, na análise dos óbitos, de acordo com os 

dados retirados do DATASUS em relação geral dos estados 

nordestinos com a incidência de óbitos por grau de internação 

pela mazela DPOC entre setembro de 2014 a agosto 2019, que 

foram registrados 7.906. Dentre esses doentes por volta de 

88% são pessoas com mais de 60 anos. 
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Gráfico 1. Óbitos por DPOC entre menos e maiores de 60 anos 
na região no Nordeste (2015-2019) 

 

Os resultados são expressos em número de óbitos por ano, entre os anos 
de 2015 e 2019. Os valores são representados como médias ± DP com 
n=5. Os valores são representados como médias ± DP com n=5. Fonte: 

Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2019. 

 

O número de óbitos de doentes acima de 60 anos em 

todos os estados nordestinos, é 6.960 tendo uma média de 

1388.2 óbitos por ano e desvio padrão de 65.3. 

Concomitantemente a esses enfermos, pacientes com idade 

inferior a 60 anos tiveram índices de óbitos consideravelmente 

inferiores quando comparados a pacientes idosos, tendo 

incidência de óbitos por ano, em média, de 188.4 e desvio 

padrão de 22.1. Logo, verificando-se, a partir da realização da 

Anova, a existência de significância estatística (Gráfico 1). Com 

base nos dados, nota-se a formação de um grupo de risco em 

pacientes acima de 60 anos de idade. 
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Gráfico 2. Óbitos por DPOC entre homens e mulheres na 

região Nordeste (2015 – 2019). 

 
Os resultados são expressos em número de óbitos por ano, entre os anos 

de 2015 e 2019. Os valores são representados como médias ± DP com 
n=5. Diferentes letras (A, B) representam diferença estatística entre “faixa 

etária” distintas de um mesmo “sexo”. Diferentes números (1) representam 
diferença estatística “faixa etária” igual entre “sexo” distintos. Os valores 
são representados como médias ± DP com n=5. Fonte: Autoria própria, 

dados extraídos do DATASUS, 2019. 

 

Quando evidenciado a variável sexo biológico foi 

constatado houve uma prevalência entre homens com mais de 

60 anos (Média:714.2 e Desvio padrão:41.9) em relação a 

mulheres de mesma faixa etária (Média:674 e Desvio padrão: 

39.9) e homens (Média:104.2 e Desvio Padrão:14.4)  e 

mulheres (Média:84.2 e Desvio padrão:12.9) com menos de 60 

anos na somatória de acometidos nos estados nordestinos. 

Junto a isso, dados recentes ratificam maior prevalência da 

doença em pacientes do sexo masculino com mais de 40 anos, 

assim como em tabagista (ZONZIN et al., 2017). Todavia, a 

anova de fator único entre os grupos citados demonstrou um 

valor significativo apenas quando relacionado homens e 

mulheres com <60 e >60, não demonstrando, portanto, 
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significância em uma mesma faixa etária. Sendo assim, não é 

empírico, a existência de diferença significativa entre homens e 

mulheres no período estimado, no tangente aos óbitos 

relacionados ao sexo (Gráfico 2). 

 

Gráfico 3. Óbitos por DPOC e outros distúrbios respiratórios 
entre menores e maiores de 60 anos no Nordeste (2015 – 
2019). 

 
Os resultados são expressos em número de óbitos por ano, entre os anos 

de 2015 e 2019. Os valores são representados como médias ± DP com 
n=5. Diferentes letras (A, B, C, D) representam diferença estatística entre 

“patologias” distintas de uma mesma “faixa etária”. Diferentes números (1,2) 
representam diferença estatística “patologias” iguais entre “faixa etária” 
distintas. Os valores são representados como médias ± DP com n=5. 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2019. 

 

 Com base a Gráfico 3, em relação ao total de casos com 

DPOC, 88% dos óbitos foram em idosos, demonstrando maior 

número se relacionado com pneumonia, representando 80% 

dos óbitos, asma, na qual 75% dos óbitos, e outras doenças 

pulmonares, que 66% de óbitos em >60 anos. Assim, um dos 

desafios atuais é a escassez e/ou restrição de recursos para 



ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDADE POR DPOC EM IDOSOS NA 

REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 

165 
 

essa demanda crescente de idosos. Já que esses consomem 

mais serviços de saúde, as internações hospitalares são mais 

frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior quando 

comparado a outras faixas etárias (FERREIRA, 2019).  

 

Gráfico 4. Óbitos por DPOC entre os estados na Região 
Nordeste (2015-2019). 

 
Os resultados são expressos em número de óbitos por ano, entre os anos 

de 2015 e 2019. Os valores são representados como médias ± DP com 
n=5. Diferentes letras (A,B,C,D,E) representam diferença estatística entre 

“estados” distintas. Os valores são representados como médias ± DP com 
n=5. Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2019. 

 

O número de óbitos totais de cada estado por DPOC 

entre setembro de 2014 e agosto de 2019 são: Alagoas - 409, 

Bahia - 2.033, Ceará - 894, Maranhão - 438, Paraíba - 619, 

Pernambuco – 1.514, Piauí - 271, Rio Grande do Norte - 282 e 

o Sergipe – 300 (Gráfico 4). Os índices da incidência de óbitos 

por ano nos mesmo período de tempo de cada Estado foram: 

Alagoas - média: 93.6 e desvio padrão:26.5, Bahia – média: 510 

e desvio padrão: 13.4, Ceará – média: 200.6 e desvio padrão: 
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14.0, Maranhão – média: 102.4 e desvio padrão: 9.3, Paraíba – 

média: 134.8 e desvio padrão: 15.1, Pernambuco – média: 

346.6 e desvio padrão: 43.3, Piauí – média: 62.6 e desvio 

padrão: 9.6, Rio Grande do Norte – média: 62.2 e desvio 

padrão: 7.0 e o Sergipe – média: 68.4 e desvio padrão: 16.5.   O 

que em sua totalidade demonstra uma correlação entre os 

maiores casos de DPOC e o nível de industrialização de cada 

Estado. No momento em que os três estados com maiores 

índices de DPOC historicamente correspondem com os três 

estados mais industrializados (OLIVEIRA, 2016). 

 

Gráfico 5. Correlação entre região e ano de processamento de 
óbitos por DPOC em idosos acima de 60 anos (2015 - 2019). 

 
Os resultados são expressos em número de óbitos por ano, entre os anos 

de 2015 e 2019. Os valores são representados como médias ± DP com 
n=5. Os valores são representados como médias ± DP com n=5. Fonte: 

Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2019. 

 

Com a análise do Gráfico 5, é notório que a região com 

maior número de óbito é o Sudeste, seguido da Sul, do 

Nordeste. Observando-se intervalo entre os anos, foi revelado 

aumento durante o período de 2014-2015, na região Nordeste 

323%, Sudeste 327,25%, Sul 300,13%, Centro-Oeste 312,34% 
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e Norte 320%. No período de 2015-2016, manifestou-se 

aumento somente na região Centro-Oeste 103,55% e Norte 

114,7%, e Sul apenas 100,13%. No período de 2016-2017 

destaca-se prevalência na região Nordeste 117,12%, Centro-

Oeste 120% e Norte 112%. Além disso, entre 2017-2018 

verifica-se uma redução dos óbitos de todas das regiões, com 

exceção da região Sul (104,01%). Somado a isso, no período 

entre 2018-2019, sucedeu-se uma diminuição das mortes em 

todas as regiões, principalmente no Sudeste e no Sul. Esse 

resultado se assemelha ao já visto pelo estudo feito pelo Jornal 

Brasileiro de Pneumologia, em que mostra o aumento das taxas 

de mortalidade da DPOC entre 2000 e 2016 nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, enquanto houve uma redução 

significativa da proporção de fumantes em todas as regiões no 

mesmo período, o que ressalta a importância de outros fatores, 

tais como o nível socioeconômico, para a mortalidade 

(GONÇALVES-MACEDO et al., 2019).  

 A diminuição da morbidade hospitalar observada em 

todas as regiões do Brasil pode estar relacionada com à 

disponibilidade gratuita de medicamentos inalatórios para 

DPOC nos serviços públicos de saúde. O governo federal do 

Brasil garante a disponibilidade de broncodiladores de curta e 

longa duração e de corticosteroides inalatórios, uma 

responsabilidade que anteriormente era destinada aos estados 

(GONÇALVES-MACEDO et al., 2019). 

 Sabe-se que a DPOC se responsabiliza por elevada 

morbidade, que habitualmente se mede através da 

sintomatologia, número de exacerbações, de recorrências a 

serviços de urgência ou a consultas não programadas e de 

internamentos. O tratamento é importante para melhoria 

sintomática, que proporciona maior bem-estar e maior 
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tolerância ao exercício e a diminuição dos riscos futuros, 

evitando a progressão da doença e, portanto, reduzindo a 

mortalidade. A cronicidade da DPOC é um fator preponderante 

de redução da adesão à terapêutica. Além disso, a cessação do 

tabagismo, no doente usuário, é a intervenção com grande 

potencial para alterar da história natural da doença. (ARAUJO, 

2016).  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a não 

adesão ao tratamento como fator de insucesso terapêutico e 

uma problemática comum a vários tipos de situações clínicas 

(ARAUJO, 2016).  

 Como já visto, uma das grandes barreiras encontradas na 

contemporaneidade para o tratamento da DPOC é a falta de 

conhecimento da população comum brasileira sobre a doença. 

De modo que, os doentes ou cuidadores, que foram 

consultados na pesquisa da Mestre Maria da Conceição Bastos 

de Melo, não sabiam o que eram a doença ou sua sigla. Por 

demais não conheciam profundamente sobre a evolução da 

doença. Pacientes com maior escolaridade, literacia e/ou com 

maior acesso à internet tinham uma maior facilidade de 

conseguir informações sobre a mazela (MELO, 2018). O óbito 

por DPOC na maioridade é constantemente relacionada com 

síndromes psiquiátricas que têm sérios fatores sintomáticos em 

pacientes idosos, como a depressão e a ansiedade, o que leva 

a uma dificuldade no tratamento deles, como a falta de adesão. 

De modo que cresce a probabilidade da morte dos idosos 

acometidos. Sendo caracterizada como queixa central dos 

pacientes a dificuldade nas atividades diárias (PNEUMOL, 

2002). 

Vale explicitar que o processo de educação em saúde, 

como parte do tratamento, requer comunicação entre os 
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indivíduos e os profissionais da saúde. De modo que a função 

de aperfeiçoar a relação com o paciente deve envolver toda a 

equipe multiprofissional, permitindo que as estratégias para 

efetivação da adesão sejam rotinas para assegurar a reiteração 

e reforço das informações com base nas necessidades dos 

pacientes (CARDOSO et al., 2019). 

Ademais, o processo de adesão ao tratamento da DPOC 

é complexo e influenciado, como já mencionado, por fatores 

relacionados ao paciente, como idade, sexo, nível 

socioeconômico e comorbidades; e ainda outros fatores 

relacionados com a terapêutica empregada, como polifarmácia, 

a presença de uma equipe multiprofissional e qualidade de 

interação entre os profissionais da saúde e os indivíduos 

(CARDOSO et al., 2019).  

De acordo com Radsoavjevic et al. (2014), o sucesso de 

tratamentos baseados em melhorar a capacidade respiratória 

do paciente é associada a fatores de configuração endógena do 

enfermo, como a idade, o sexo e a etnia. Contudo devido à 

contemplação finita do banco de dados utilizado, não foi levado 

considerada a variável etnia no artigo.  

 

CONCLUSÕES  

 

Concernente aos diversos estudos, a DPOC vem sempre 

acompanhada de duas doenças: o enfisema pulmonar e a 

bronquite crônica. Não há cura para DPOC, mas existem vários 

tratamentos disponíveis atualmente, incluindo medicamentos, 

terapia de oxigênio e ventilação não invasiva. A análise 

detalhada e a necessidade de componentes para melhorar a 

sobrevida de tal enfermidade acarreta no controle regulado da 

DPOC, refletindo também na imprescindibilidade da reflexão 
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estatística acerca da doença, considerando os variados 

componentes; a exemplo da faixa etária, do sexo, da 

macrorregião, adesão ao tratamento, disponibilidade gratuita de 

medicamentos inalatórios para DPOC nos serviços públicos de 

saúde, e uso de corticosteroides inalatórios. 

          Dentre os fatores explicitados, é importante ressaltar 

que o componente socioeconômico é um quesito relevante no 

estudo, impossibilitando, muita das vezes, o portador da doença 

a comprar determinados medicamentos, bem como a visita ao 

consultório médico. Ademais, a ausência de autonomia no 

cuidado (relacionada a insuficiência do conhecimento acerca da 

enfermidade) é, também, motivo de diferença estatística. Sendo 

assim, sabe-se que no Nordeste, há períodos em que ocorre 

um aumento acentuado da taxa de óbito na região, como 

manifestado no período de 2016-2017, sendo superior a 

elevação numérica encontrada na região Sudeste, Sul e Norte, 

explicitando assim, sua fragilidade no setor da saúde. Ademais, 

mesmo a região Sudeste tendo índices de mortalidade maiores, 

o tratamento contra a DPOC se faz mais efetivo e numeroso, o 

que ressalta a importância de tais elementos para a 

mortalidade. 

Conforme o presente estudo e a análise estatística 

apresentada, a porcentagem de mortes se faz maior em 

pacientes na faixa etária acima dos 60 anos. No tangente ao 

sexo, foi constatada prevalência entre homens com mais de 60 

anos em relação às mulheres da mesma idade, contudo, não 

demonstrou significância entre as variáveis de idade e sexo. 

Sendo assim, não existe diferença significativa entre homens e 

mulheres no período estimado, no tangente aos óbitos 

relacionados ao sexo, somente existe significância quando 

abordadas diferentes idades. A posteriori, é indispensável 
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acentuar que a DPOC proporciona maior índice de mortalidade 

nos idosos, demonstrando variações relacionadas a 

pneumonia, asma e outras doenças pulmonares. Havendo, 

assim, desafios hodiernos associados às doenças citadas, 

como a disponibilização de amplos tratamentos gratuito e a 

melhor atenção para tais pacientes nos leitos hospitalares e 

serviços de saúde. Abrangendo-se, assim, não somente a 

mortalidade, mas também a morbidade. 
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RESUMO: este estudo teve como objetivo relatar a vivência de 

uma estudante de graduação em enfermagem enquanto 

monitora da disciplina de bases práticas de enfermagem na 

saúde do adulto II, em um hospital universitário da Paraíba. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso, 

desenvolvida no período de 3 a 4 de Julho de 2019 em uma ala 

de doenças infectocontagiosas de um hospital universitário da 

Paraíba. Os resultados e discussão evidenciaram a experiência 

da estudante ao acompanhar os alunos juntamente com a 

professora, no estágio da disciplina em questão. Os discentes 

foram monitorados quanto à realização das atividades como 

administração de medicamentos, curativos, aferição de sinais 

vitais, entre outros. A monitoria é uma forma de repassar o que 

se aprendeu durante curso da disciplina e relembrar aspectos 
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importantes do cuidado na assistência de enfermagem aos 

pacientes acometidos pelas doenças infecciosas e parasitárias. 

Ressalta-se que, por se tratar de uma ala que gera estigmas na 

sociedade, o enfermeiro como prestador desse cuidado, deve 

identificar as fragilidades que assolam o paciente e a sua 

família, na busca de solucionar o problema enfrentado, sempre 

preservando o paciente por meio da ética em saúde. Para isso 

se faz necessário o uso da sistematização da assistência de 

enfermagem e a visualização do paciente em sua forma 

holística. 

Palavras-chave: Doenças infecciosas. Atividades 

educacionais. Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As transformações sociais, econômicas e demográficas, 

ocorridas nos últimos 50 anos, foram fatores determinantes das 

significativas mudanças nos padrões de morbimortalidade em 

todo o globo. No âmbito dessas transformações, a ampliação 

da cobertura do saneamento, a melhoria das condições 

habitacionais e a introdução de novas tecnologias de saúde, 

particularmente vacinas e antibióticos, foram decisivas para o 

rápido declínio da magnitude das doenças infecciosas. Esse 

novo cenário induziu, nas décadas de 1960 e 1970, a 

percepção otimista de que esse grupo de doenças perderia sua 

relevância em saúde pública à medida que o desenvolvimento 

econômico e o acesso a melhores condições de vida fossem 

amplamente alcançados pela maioria dos países. No entanto, 

os fatos contrariaram essas expectativas e o que assistimos foi 

a aceleração do processo de emergência e reemergência das 
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doenças infecciosas a partir do final do século XX (WALDMAN; 

SATO 2016).  

No Brasil, os diversos estudos sobre a situação de saúde 

da população apontam para a ocorrência, no final do século XX, 

de declínio nas taxas de mortalidade devido às Doenças 

Infecciosas e Parasitárias/DIP e, em especial, às Doenças 

Transmissíveis, para as quais se dispõe de medidas de 

prevenção e controle. Por outro lado, embora a tendência 

verificada para a morbidade por esse grupo de causas seja 

igualmente decrescente, este declínio não apresenta a mesma 

intensidade observada na mortalidade. Por exemplo, a 

mortalidade por DIP, em 1930, era responsável por 45,7% de 

todos os óbitos do país. Em 1980, esse percentual era de 9,3% 

e, no ano de 2006, já se encontrava em 4,9%, enquanto sua 

taxa de mortalidade cujo valor era de 59,3/100 000 em 1990, 

reduziu para 48,8/100 000 habitantes em 2006. Por sua vez, as 

internações por esse grupo de doenças, entre 1980 e 1990, 

contribuíam com cerca de 10% do total de internações no país 

e, no período de 2000 a 2007, ainda se mantinham em torno de 

8,4%. Nas regiões Norte (13,6%) e Nordeste (11,9%), os 

valores são ainda mais elevados (BRASIL, 2010). 

As DIP têm ocupado um papel relevante entre as causas 

de morte no Brasil. Este grupo de doenças se reveste de 

importância por seu expressivo impacto social, já que está 

diretamente associado à pobreza e à qualidade de vida, 

enquadrando patologias relacionadas a condições de 

habitação, alimentação e higiene precárias (PAES; SILVA 

1999). 

O viver na cidade, se por um lado pode trazer vantagens 

para a saúde da população, ao propiciar maior facilidade no 
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acesso a programas e serviços, por outro, carrega em si os 

desafios advindos da maior densidade demográfica e das 

alterações do ambiente físico e das relações sociais, com 

potencial risco de danos à saúde. Embora se constate ser essa 

uma tendência demográfica irrefutável, não se verificam no 

momento ações consistentes voltadas ao enfrentamento das 

questões de saúde associadas a um processo acelerado de 

urbanização dessa magnitude (SEGURADO; CASSENOTE; 

LUNA, 2016). 

 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é 

a marca da atuação do enfermeiro na aplicação de seus 

conhecimentos técnico-científicos para a efetivação de um 

serviço autônomo e de qualidade no âmbito da assistência em 

saúde. A aplicação da SAE, no contexto do exercício 

profissional do enfermeiro, confere-lhe um direcionamento 

emblemático à sua prática de formulador, de promotor e de 

provedor de cuidados, visando à legitimidade técnica e 

acadêmica. Tal perspectiva lhe permite a instrumentalização 

investigativa dos problemas e seus determinantes, bem como o 

desenho ou a elaboração de um plano de ação focado na 

superação desses obstáculos (JÚNIOR, et. al., 2015). 

O cuidar tem evoluído com o passar do tempo e é 

compreendido como essência da Enfermagem (ROCHA, et. al., 

2015). Ele é a ciência que empodera, representa e respalda as 

ações conscientes dos profissionais da enfermagem ao efetuar 

uma assistência que traga acima de tudo, dignidade ao paciente 

que sofre fisicamente e por vezes psicologicamente. Esse 

cuidado deve buscar a eficiência, eficácia e efetividade da 

atividade prestada que vai desde a verificação de sinais vitais a 
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realização de procedimentos invasivos como por exemplo, 

acesso venoso periférico. 

Humanizar esse cuidado especialmente para as pessoas 

que convivem com doenças infecciosas é necessário, pois a 

humanização da assistência significa oferecer um atendimento 

de qualidade, combinando a tecnologia com o acolhimento, com 

ambientes de cuidado e com condições de trabalho favoráveis 

para o profissional. Isso também implica na melhora 

significativa do paciente e consequentemente, em seu conforto 

(LIMA, et. al., 2016). 

 Vale ressaltar que a humanização é uma temática 

ampliada, inerente a todos os níveis do sistema de saúde e 

busca estimular o diálogo entre gestores, trabalhadores e 

usuários, fortalecendo o vínculo com este, a integralidade e 

equidade da assistência, bem como a valorização e inclusão 

dos próprios profissionais e dos usuários, sendo todos esses 

atores que impulsionam a mudança nos processos de gestão e 

de cuidado. Buscando tornar o cuidado uma prática 

verdadeiramente humana, é necessário enxergá-lo além do 

corpo materializado e não apenas numa visão biologicista, 

reducionista e curativa. O cuidado além de uma ciência também 

é uma arte e emerge da interação enfermeiro-usuário (ROCHA, 

et. al., 2015).  

Dentro do cuidado humanizado, está o raciocínio clínico 

do enfermeiro. Presente em todas as ações e decisões 

assistenciais do mesmo, a sua atuação envolve desde o 

levantamento e interpretações dos sinais e sintomas, bem como 

de problemas apresentados pelo cliente até outras 

contribuições desse profissional que estão vinculadas ao 

diagnóstico das necessidades de cuidados e seu grau de 



AS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE 

ENFERMAGEM DIANTE VIVÊNCIA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

PARAÍBA: RELATO DE CASO 

179 
 

gravidade e impacto no planejamento e na escolha das 

melhores intervenções para atender às necessidades 

apresentadas e na definição dos resultados a serem 

alcançados (JÚNIOR, et. al., 2015). 

Sabendo disso, o presente estudo tem por objetivo 

relatar a vivência prática de uma estudante de graduação em 

enfermagem enquanto monitora da disciplina de bases práticas 

de enfermagem na saúde do adulto II, em um hospital 

universitário da Paraíba.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de 

caso, desenvolvida no período de 3 a 4 de Julho de 2019 da Ala 

E (setor de infectologia) em um hospital universitário de um 

município paraibano. O ambiente preserva as características de 

tempos remotos, apresentando um cenário escuro e afastado 

de todas as outras alas hospitalares dando a impressão de 

exclusão das demais clínicas médicas. Considerando, que pode 

ter sido pensado dessa forma por se tratar de uma área com 

potencial contaminação. Porém, isso não quer dizer que os 

pacientes devam ser tratados também de maneira excludente.  

A monitoria da disciplina de Bases Práticas de 

Enfermagem na Saúde do Adulto II, visa auxiliar os discentes 

no desenvolvimento de atividades, que vão desde aspectos 

relacionados aos conteúdos teóricos, esclarecimento das 

possíveis dúvidas, até o acompanhamento nas práticas de 

estágio onde há o monitoramento dos mesmos, que realizam 

atividades no nível hospitalar no setor de Infectologia. Sempre 

ressaltando a importância de repassar a tranquilidade para que 
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todo o estigma que foi criado sobre aquele setor, seja pelo 

menos atenuado. Para cada procedimento realizado há 

também uma supervisão ativa de maneira que não 

prevalecesse a ideia de vigilância, mas sim de apoio. Dessa 

forma os discentes sentem-se mais confiantes e estimulados ao 

colocar em prática as suas ações.  

A vivência possibilitou um contato mais sólido e efetivo 

tanto com os alunos e professora quanto com os pacientes. A 

prática em saúde oferece a criação de vínculos principalmente 

por se tratar da relação com os seres humanos. Logo, essa 

relação entre monitor-aluno-paciente é capaz de gerar 

compreensões sobre determinados problemas enfrentados 

pelos pacientes e familiares sobre as patologias que carregam 

e dessa forma, busca soluções para enfrentar doenças que são 

tão estigmatizadas pela sociedade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a vivência prática no ambiente hospitalar, 

tornou-se perceptível identificar a existência de algumas 

doenças infecciosas, tais como: leptospirose, hanseníase, 

tuberculose, HIV/AIDS, neurotoxoplasmose, sífilis, entre outras. 

O cuidado prestado pela equipe multiprofissional é realizado 

para esses clientes, de forma diferenciada já que, as doenças 

em questão, tem um potencial considerável de contaminação. 

Porém é importante destacar que essa diferenciação não deve 

ser confundida com estigma, tendo em vista que a sociedade 

criou há muito tempo uma visão preconceituosa dos pacientes 

que são acometidos por tais doenças.  
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As hospitalizações são práticas ocorridas no intuito de 

amenizar possíveis complicações de doenças, tratar e por 

vezes obter a cura total de indivíduos. Também são ofertados 

cuidados paliativos com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida para aqueles que estão em finitude ou com doenças muito 

graves.  

Outro ponto em questão é a ética que deve ser sempre 

relembrada e mantida no dia a dia desses profissionais, pelo 

fato de que, nem sempre o cliente se sente confortável em 

dialogar suas patologias com seus acompanhantes. Assim 

sendo, isso deve ser compreendido e respeitado. 

Dentro dessa temática cabe ainda ressaltar a 

importância do sigilo do prontuário do paciente. Este 

instrumento compreende desde dados pessoais do cliente a 

história clínica e evolução da doença, sinais e sintomas, 

exames e o próprio manejo do tratamento de determinada 

patologia. O paciente que não autoriza o compartilhamento 

desse instrumento com algum membro da família e/ou 

acompanhante deve ser devidamente considerado em todos os 

aspectos éticos, respeitado e toda situação deve ser encarada 

como algo estritamente pessoal e de caráter judicial caso não 

seja atendida em concordância com o paciente. 

 Em relação à assistência prestada, é relevante 

mencionar o uso da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) para cada paciente da ala de 

infectocontagiosas. O “assistir” do paciente é baseado em uma 

sequência que vai desde a coleta de dados do mesmo até a 

realização de uma evolução de enfermagem caracterizada por 

um padrão de ações ao ser realizado o exame físico do cliente. 

Toda essa sequência faz com que a enfermagem seja encarada 
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como de fato ela é. Uma ciência. A ciência do cuidar. Que 

analisa o paciente em sua integralidade e através de ações 

planeja e implementa a assistência que é resguardada por 

instrumentos (NANDA, NIC e NOC por exemplo), que 

contribuem na formulação de diagnósticos de enfermagem para 

o paciente acometido por determinada patologia e traça as 

possíveis intervenções de enfermagem para cada caso. Tudo 

isso é efetuado diariamente no paciente e assim podem-se ter 

dados sobre sua evolução. 

Como todo serviço hospitalar alguns procedimentos são 

realizados nos pacientes que necessitam desse cuidado. Na ala 

E, são feitos administração de medicamentos por via oral, 

intravenosa, intramuscular e subcutânea, curativos de feridas, 

alimentação por sonda através de tecnologias duras como a 

bomba de infusão, banho no leito, verificação de sinais vitais e 

realização de exame físico, entre outros. Importante destacar a 

importância do uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI’s), em todas as situações que ofereçam risco ao 

profissional e também ao paciente. Esses equipamentos devem 

ser utilizados não somente nesta ala, mas em todas as alas 

hospitalares em que estão presentes os riscos químicos, 

biológicos e físicos. Sendo imprescindível orientar sobre a 

importância da utilização destes aos acompanhantes e 

cuidadores que na maioria das vezes encontram-se 

desprotegidos por não compreender os riscos de contaminação 

a que estão expostos e também pelo desconhecimento das 

formas de contaminação das patologias. 

Diante disso, torna-se necessário que o enfermeiro 

desenvolva ações de educação em saúde a fim de esclarecer e 

orientar os pacientes e cuidadores quanto aos riscos de 
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contaminação e infecção hospitalar, que podem vir agravar o 

seu estado de saúde.  

             A equipe multidisciplinar desse setor de infectologia 

consegue realizar o trabalho de forma integrada, articulando as 

ações necessárias para alcançar uma assistência holística e 

integral a esses indivíduos, compartilhando as experiências, 

técnicas utilizadas durante a assistência, com todos os 

profissionais que atuam no presente setor, visando atender as 

necessidades desses indivíduos, aplicando as formas de 

cuidado ideiais e promovendo o conforto e alívio dos sintomas.  

Evidenciou-se também o uso de tecnologias leves, leve-

duras e duras no processo de cuidado do portador de doenças 

infecciosas. Isso reflete na qualidade de vida e saúde do 

indivíduo que ainda é alvo de tantos julgamentos advindos da 

sociedade. A tecnologia leve é importante tendo em vista que o 

diálogo ainda é o meio mais eficaz na desconstrução de 

pensamentos retrógrados semeados há tanto tempo no 

convívio social. Por outro lado, a tecnologia dura é 

extremamente relevante no tratamento de algumas patologias, 

pois sem o seu uso, não haveria eficácia da terapêutica 

empregada. A exemplo: equipamentos como sondas 

nasogástricas ou nasoentéricas, insumos para realização de 

acessos e curativos de feridas, entre outros.  

Além disso, a monitoria permite o compartilhamento de 

experiências adquiridas durante as atividades anteriormente 

desenvolvidas, sendo possível desenvolver habilidades 

práticas e aplicar as metodologias de cuidado abordadas nas 

aulas teóricas. Para incentivar os discentes a relacionar os 

conhecimentos teóricos e práticos, e desenvolver a ciência 

necessária para a formação científica, são solicitados que os 
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discentes escolham um paciente e considerem todos os 

aspectos da patologia a qual estão acometidos, desenvolva 

todos os cuidados prescritos e necessários durante a 

assistência, e posteriormente, elabore um estudos de caso.  

O estudo de caso em questão deve envolver todas as 

informações que auxiliem na compreensão da patologia, dados 

históricos e familiares, anamnese, evolução médica, de 

enfermagem, laudos, prescrições médicas, exames 

laboratoriais, dados coletados por meio do prontuário e através 

da assistência realizada durante o período de estágio.  

Essa atividade vem sendo aceita de forma mais 

satisfatória pelos discentes, do que simplesmente o relatório de 

atividades desenvolvidas,  pois conseguem compreender as 

interfaces que permeiam o cuidado desenvolvido ao paciente 

acometido pelas doenças infecciosas e parasitárias, 

relacionando a teoria e a prática, aplicando alguns 

conhecimentos adquiridos por meio das aulas teóricas.  

Outro ponto a ser abordado são as ações de 

capacitações, realizadas por meio das educações continuadas. 

Essas, tem por objetivo atualizar a equipe prestadora da 

assistência em saúde em todos os âmbitos de suas vidas. Seja 

pessoal, acadêmica ou profissional. Esse trabalho é realizado 

no hospital universitário do estudo, através de comissões 

hospitalares. A exemplo: comissão de pele, comissão de 

controle de infecção hospitalar. A interação entre as múltiplas 

equipes com suas respectivas especialidades é imprescindível 

pois reflete na qualidade do cuidado efetuado aos pacientes, 

cuidadores e/ou familiares. Estas equipes estão aos poucos 

tendo êxito ao conscientizar os profissionais sobre as práticas 

corretas de proteção evitando assim os possíveis riscos de 
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contaminação. No momento em que há o uso correto desses 

materiais, é garantida uma assistência livre de medos e receios 

por ambas as partes envolvidas. E acima de tudo o cuidado é 

realizado de maneira consciente e correta, livre de 

transmissões patológicas que se conseguem controlar por meio 

de ações tão simples. 

Através da prática hospitalar também foi possível 

observar questões de biossegurança entre algumas equipes 

como por exemplo a equipe médica que não utilizava ou 

utilizava de forma inadequada os equipamentos de proteção 

individual. Isso também é encarado como posição pessoal ou 

de conduta profissional ao tomar decisões quanto ao uso ou 

não de determinados materiais. O fato é que, os profissionais 

médicos não estão em contato contínuo com os pacientes 

hospitalares como a equipe de enfermagem. Porém isso não é 

motivo para que a biossegurança seja deixada de lado tendo 

em vista que a ala de doenças infecciosas tem uma 

probabilidade a mais de riscos de contaminações. 

Ao analisar o setor da ala E, é inevitável a observação de 

todas as equipes e não só a médica. No que tange a 

organização e comunicação da equipe de enfermagem pode-se 

notar algumas características quanto as ações adotadas em 

situações simples mas que também são geradoras de efeitos. 

Um exemplo é a prática de informações que são repassadas 

para os outros profissionais da equipe de enfermagem quanto 

à precauções de contato que deve-se existir ao separar os 

materiais necessários para avaliação de sinais vitais. Prática 

rotineira mas de extrema importância. Sempre que os materiais 

são separados para cada paciente, é orientado a realização de 

assepsia e desinfecção dos mesmos até porque nem sempre 
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existe materiais em quantidade suficiente para cada cliente. 

Entretanto, a falta de recursos humanos é perceptível ao se 

verificar apenas um profissional na assistência de tantos 

pacientes. Isso faz com que haja uma sobrecarrega e 

diminuição do fluxo do serviço e o mais importante: causa um 

estresse e angústia profissional que afeta diretamente e por 

vezes não intencionalmente, na assistência à saúde prestada 

ao indivíduo. 

Ressalta-se que a disciplina prática em questão 

ultrapassa os limites do ambiente hospitalar,  não abrange 

apenas a rotina hospitalar de forma mecânica, mas consegue ir 

além, demonstra o  quanto a humanização deve ser respeitada 

e praticada especialmente para esses pacientes que vivem 

diariamente com o estigma imposto pela sociedade e pessoas 

de convívio mais próximo. 

Diante disso, os alunos conseguem estabelecer vínculos 

com os pacientes , possibilitar momentos de escuta ativa, 

permitindo que esses indíviduos se expressem livremente e 

consigam mencionar suas angústias, anseios, preocupações 

diante do processo patológico.  

            Torna-se perceptível que durante as atividades práticas 

os discentes conseguem interagir entre si, trabalhando em 

equipe e dividindo tarefas e funções, sendo capazes de 

identificar as prioridades do cuidado e elaborar o planejamento 

da assistência de enfermagem, colocando em prática as cinco 

etapas  necessárias. Além disso, através do estágio, são 

criadas habilidades técnicas que antes ainda não eram 

reconhecidas pelos discentes, sendo toda essa habilidade, um 

reflexo da teoria que é colocada em prática. 
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Figura 1- Professora, discentes e monitora da disciplina na ala 

de doenças infectocontagiosas. 

 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2019. 

 

Figura 2- Professora, discentes e monitora da disciplina na sala 

de discussão de casos clínicos na ala de doenças 

infectocontagiosas. 

 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2019. 
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CONCLUSÕES 

 

Apesar de ainda não ter sido descoberta a cura para 

algumas doenças infecciosas, o avançar tecnológico muito tem 

contribuído para a cura de várias outras, por meio de pesquisas 

importantes e valiosas. Diante do exposto é importante destacar 

que os profissionais de saúde em particular a equipe de 

enfermagem, não devem focar apenas no curativismo, pois o 

indivíduo deve ser sempre analisado na sua plenitude e não 

apenas a parte que se encontra adoecida. Dessa maneira o 

cuidado é prestado de maneira integral com base em um dos 

princípios doutrinários do SUS. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

é regulamentada no Brasil como um método que organiza o 

trabalho profissional, possibilitando a implementação do 

Processo de Enfermagem (PE), instrumento metodológico que 

orienta o cuidado profissional de enfermagem, organizado em 

cinco etapas inter-relacionadas: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de 

enfermagem. A utilização de um instrumento científico garante 

ao profissional a qualificação do gerenciamento do cuidado e o 

planejamento de suas atividades, além de servir como guia para 

suas ações. Nesta perspectiva, a utilização da SAE proporciona 

assistência individualizada e maior visibilidade de suas ações 

(SILVA; GARANHANI; PERES, 2015). 

          A assistência de enfermagem prestada aos pacientes 

acometidos pelas doenças infecciosas e parasitárias deve ser 

mediada por conceitos que vão desde o respeito a habilidades 

técnicas e conhecimento científico na busca de uma solução 

para os problemas enfrentados. Essa solução nem sempre é 
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baseada na cura física do cliente, mas no conforto e dignidade 

do mesmo enquanto estiver passando pela situação. 

            Assim, cabe ao enfermeiro identificar, durante a in-

ternação hospitalar, as fragilidades do paciente e planejar, com 

ele e sua família, as estratégias individuais e coletivas para o 

cuidado, atuando como facilitador desse processo. No 

momento da identificação é importante ressaltar a prática do 

respeito. Pois o paciente que convive com doenças infecciosas 

nem sempre autoriza o diálogo destas, com sua família. Por 

vezes, ele acredita que será julgado por amigos e familiares 

pelo fato de a sociedade já trazer esse estigma há muitos anos. 

É importante conversar com o paciente a respeito dessas 

questões e garantir que haverá sempre o sigilo profissional-

paciente onde a ética prevalece  assim como o respeito.  

        As limitações são perceptíveis pelo fato da equipe 

multidisciplinar nem sempre está em comunicação ativa. 

Porém, algumas estratégias como reuniões semanais e/ou 

mensais podem ser aplicadas com o objetivo de levar uma 

assistência holística e efetiva aqueles que são acometidos por 

tais doenças. A falta de recursos humanos e materias também 

pode ser um problema enfrentado ao longo dos dias de trabalho 

e para isso, se faz necessário uma visão diferenciada da gestão 

hospitalar juntamente com seus profissionais. 

Logo, a disciplina em tela discorre sobre a assistência de 

Enfermagem aos acometidos por doenças infecciosas e 

parasitárias (DIP´s). Tais doenças são de importância 

epidemiológica nacional, demandando formação profissional 

para controlá-las e eliminá-las. Diante disso, as atividades 

desenvolvidas na monitoria reforçaram a aplicação prática dos 

conteúdos, tendo em vista a maior disponibilidade de 
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ferramentas educativas, como o desenvolvimento de práticas e 

sucessivas discussões diante dos casos clínicos.  
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RESUMO: As enteroparasitoses podem ser causadas por 

helmintos ou protozoários e constituem um grave problema de 

saúde pública, estando relacionadas com distribuição 

geográfica, falta de higiene e saneamento básico inadequado, 

onde os parasitas encontram local de fácil disseminação. 

Assim, o nematódeo Ascaris lumbricoides, popularmente 

conhecido como “lombriga”, é o agente etiológico causador da 

ascaridíase no homem, sendo responsável pelo elevado índice 

de morbimortalidade, principalmente em crianças e 

adolescentes de idade escolar. Essa prevalência da doença 

ocorre devido à negligência de investigação parasitológica no 

Brasil e ao desvio de atenção dos cuidados básicos de saúde à 

população de baixa renda. O trabalho tem como objetivo avaliar 

os aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais 

associados à ascaridíase em crianças de idade pré-escolar e 

mailto:julianasousa2454@gmail.com
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escolar no Brasil. Trata-se de uma revisão bibliográfica de 

caráter integrativo, tomando como palavras-chave: 

“Ascaridíase”, “ascaris lumbricoides”, “crianças”, nas seguintes 

plataformas SCIELO (Scientific Eletronic Library), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online), e PUBMED (arquivo digital produzido pela 

National Library of Medicine na área das Biociências), em 

artigos publicados entre 2008 e 2018. Os resultados analisados 

e fatores relacionados à doença ressaltam a importância do 

estudo da Ascaridíase no Brasil, a fim de notar os pontos 

específicos que envolvem a doença bem como a qualidade de 

vida dos afetados. 

 

Palavras-chave: Ascaridíase. Ascaris lumbricoides. Crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

   Enteroparasitoses ou parasitoses intestinais são infecções 

causadas por helmintos ou protozoários, que em determinada 

fase do seu ciclo evolutivo se localiza no sistema digestório do 

homem, podendo desencadear várias doenças Entre os 

helmintos, os principais são os nematelmintos Ascaris 

lumbricoides e Trichuris trichiura, além dos ancilostomídeos 

Necator americanus e Ancylostoma duodenale. Já os 

protozoários em destaque são E.histolytica e G.duodenalis 

(BRAZ et al, 2015). 

   A prevalência dessas enfermidades está correlacionada com 

a distribuição geográfica, baixo nível socioeconômico, 

saneamento básico inadequado, maus hábitos de higiene, 
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estado nutricional do indivíduo infectado e varia entre estados 

de um mesmo país. Estudos demonstram na América Latina 

que 20% a 30% da população estejam enteroparasitadas. 

Sendo assim, essas parasitoses se tornam responsáveis pelo 

elevado índice de morbidade e mortalidade, constituindo um 

grave problema de saúde pública, atingindo principalmente 

crianças e adolescentes (MONTEIRO, 2018; BRABAGNOLLO 

et al, 2018). 

 Diante desse contexto de transmissão e a incidência de 

parasitas intestinais, a Ascaridíase é considerada a helmintíase 

de maior ocorrência no Brasil e no mundo. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1 bilhão e 450 

milhões de pessoas no mundo estejam infectadas por 

A.lumbricoides (MONTEIRO, 2018). 

  Dados do Inquérito Nacional de Esquistossomose e Geo-

Helmintos 2018 mostraram um resultado de 11.531 escolares 

com Ascaris lumbricoides. As maiores taxas de positividade 

foram encontradas nas regiões Norte e Nordeste: Amazonas 

(19,14%), Maranhão (17,49%), Alagoas (14,26%), Sergipe 

(12,86%) e Pará (11,78%). Nos outros estados, a positividade 

girou em torno de 5%, com exceção da Roraima (0,71%) e 

Rondônia (0,88%). No Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina 

em torno de 5%, em Minas Gerais 1,43% e, no Espírito Santo 

2,73% (KATZ, 2018). 

 A Ascaridíase ou Ascaridiose tem como agente etiológico o 

nematoide Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido 

como “lombriga”, que habita o intestino delgado do homem. A 

principal forma de transmissão é pela ingestão de ovos 

presentes em alimentos e água contaminados, e a 
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contaminação em crianças de seis meses a sete anos está 

comumente relacionada com o hábito de levar mãos e objetos 

sujos à boca, andar descalço e falta de práticas de higiene. A 

prevalência desses fatores interfere no crescimento e 

desenvolvimento da criança, estado nutricional e função 

cognitiva (BRABAGNOLLO et al, 2018; BRAZ et al, 2015). 

             É considerada uma doença cosmopolita, com ampla 

distribuição em regiões tropicais e temperadas. Porém, a 

infecção tem maior prevalência nos lugares de clima quente e 

úmido, principalmente em regiões de baixa condição 

socioeconômica e hábitos precários de higiene. Vários estudos 

no Brasil mostraram elevado acometimento da ascaridíase, 

com 42,3% de prevalência em mães lactentes, 25% em pré-

escolares e 53,6% em crianças de até 12 anos (LOPES, 2018). 

        Segundo Oliveira et al (2018), o A.lumbricoides possui um 

único hospedeiro (monoxênico), dividido em duas fases: uma 

externa e uma interna. A externa se desenvolve no hospedeiro, 

com maturação do verme. Dentro do intestino delgado humano, 

os vermes se reproduzem sexuadamente. As fêmeas 

fecundadas colocam seus ovos, que são eliminados com as 

fezes no ambiente, que em condições favoráveis se forma a 

primeira larva L1, do tipo rabditoide. 

 Após uma semana, a larva L1 sofre mutação, transformando-

se em L2, que posteriormente se transforma em L3, forma 

infectante do tipo filariode. Os ovos ingeridos contendo larvas 

L3 passam pelo trato digestivo e eclodem no intestino delgado. 

Após eclosão, chegam ao ceco, penetram na circulação e são 

encaminhadas para o fígado. Passam pelo coração 

aproximadamente três dias após a infecção e cinco dias depois 
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são encontradas nos pulmões, onde ocorre o Ciclo de Loss 

(PATRIARCHA, 2012). 

 Oito dias depois, as larvas se transformam em L4, 

permanecem nos alvéolos, onde mudam para L5. Sobem aos 

bronquíolos, traqueia, chegando até a faringe, sendo 

eliminados com a saliva ou deglutidas. Se deglutidas, vão para 

o esôfago, estômago e se fixam no intestino delgado, 

transformando-se em adultos jovens após 20 a 30 dias da 

infecção. Aproximadamente 60 dias depois, as larvas se 

maturam sexualmente, fazem a cópula e os ovos são 

eliminados nas fezes do hospedeiro, iniciando novamente o 

ciclo (PATRIARCHA, 2012). 

 Quando em grau leve, é geralmente assintomática ou com 

poucas manifestações clínicas, como diarreia, vômitos, cólicas 

abdominais e perda de peso. Porém, se houver alta carga 

parasitária pode ocorrer semi-obstrução e obstrução intestinal 

grave, onde o indivíduo pode ter distensão abdominal, 

desidratação, além de eliminar vermes pela boca, orifício nasal 

e anal (MORAES, 2016). A morfologia do A.lumbricoides 

depende das fases evolutivas do ciclo biológico, ou seja, os 

vermes macho e fêmea, além do ovo, devem ser observados. 

O tamanho dos vermes tem relação direta com o número de 

parasitos e estado nutricional do hospedeiro (PATRIARCHA, 

2012). 

        Segundo Menezes (2013) o macho adulto de Ascaris 

lumbricoides possui coloração amarelo-rosada e mede de 15 a 

30 cm de comprimento e largura de 4 mm. O corpo é coberto 

por uma cutícula lisa, finamente estriada e contém na sua 

extensão duas linhas brancas nas laterais. A extremidade 
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posterior é afilada e encurvada em forma de gancho e espículas 

laterais curvos que saem da cloaca. 

          Já a fêmea adulta mede de 30 a 40 cm e é maior que o 

macho. Apresenta a boca na extremidade anterior contornada 

por três lábios com serrilha seguida por um esôfago musculoso, 

intestino retilíneo e reto localizado próximo a extremidade 

posterior. Diferente do macho, sua extremidade posterior é 

retilínea. Cada fêmea adulta tem capacidade de produzir 

aproximadamente 200 mil ovos não infectantes que em 

condições ambientais adequadas sobrevivem no solo por mais 

de um ano. O embrionamento é completado vinte dias após sua 

eliminação através das fezes do hospedeiro parasitado 

(MENEZES, 2013). 

            Os ovos infectantes de Ascaris possuem formato oval 

medindo de 45 a 75 micrômetros de comprimento por 35 a 50 

micrômetros de largura. São revestidos externamente por uma 

camada albuminoide, mamilar, castanho-dourada e depositada 

sobre uma casca lisa e espessa. A camada mamilonada é 

secretada pela parede uterina da fêmea e é composta por 

mucopolissacarídeos; a camada abaixo é composta por 25% de 

proteínas e 75% de lipídios, sendo impermeável à água, 

tornando o ovo resistente às condições adversas do ambiente 

(MENEZES, 2013). Os ovos inférteis são mais alongados, 

possuem 80 a 90 micrômetros de comprimento, e membrana 

mamilonada delgada, camada albuminoide reduzida e 

citoplasma granuloso (LOPES, 2018). 

          O diagnóstico laboratorial consiste na pesquisa de ovos 

nas fezes através de exames parasitológicos. Os métodos 

comumente utilizados são Hoffman (sedimentação espontânea) 
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e Kato-Katz, onde é encontrado um grande de número de ovos 

por quantidade de fezes. O hemograma apresenta eosinofilia e 

em alguns casos são realizados exames radiológicos para 

verificação de infiltrados nos pulmões (ANDRADE, 2014). 

        De acordo com Melo (2017), as principais drogas 

recomendadas no tratamento das helmintíases, especialmente 

a ascaridíase, são: mebendazol e albendazol, devido sua alta 

eficácia. O mebendazol tem ação ovicida, e não larvicida, 

apresentando porcentagem de cura de 93,8% e 100%, além da 

considerável diminuição de ovos. Já o albendazol tem ação 

ovicida, larvicida e vermicida, resultando no nível de redução de 

ovos e de cura de até 96,4%. 

           Desse modo, o objetivo desse estudo é avaliar os 

aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais associados à 

ascaridíase em crianças de idade pré-escolar e escolar no 

Brasil, além da abordagem terapêutica utilizada no tratamento 

da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

        O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, 

de caráter integrativo. A pesquisa foi realizada utilizando as 

palavras-chave “Ascaridíase” AND “Ascaris lumbricoides” AND 

“crianças” e o booleano AND em artigos científicos nas 

plataformas de dados: SCIELO (Scientific Eletronic Library), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 
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System Online), e PUBMED (arquivo digital produzido pela 

National Library of Medicine na área das Biociências), 

publicados entre 2008 e 2018, tendo como critérios de inclusão 

o ano de publicação, país/região e referente ao idioma inglês ou 

português. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Após pesquisa bibliográfica nas bases de dados 

selecionadas, foram coletados artigos que abrangem aspectos 

epidemiológicos, clínicos e laboratoriais da ascaridíase. A 

análise dos artigos procedeu-se com investigação de dados 

como: Autoria/ano, objetivo, método e resultado conforme 

mostra na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados obtidos dos artigos selecionados para 
análise. 

Autor/Ano Objetivo Método Resultado 

(FONSECA 
et al, 2010) 

Descrever a 
ocorrência de 
geohelmintoses 
em crianças de 
municípios do 
Norte e Nordeste, 
além da 
identificação de 
fatores de risco 

Inquérito 
transversal 
realizado em 10 
municípios 
brasileiros, seis da 
região Nordeste e 
quatro da região 
Norte. Questionário 
foi aplicado ao 
responsável da 
criança para 

Das 2.523 crianças 
incluídas no estudo, 
36,5% estavam 
infectadas com 
alguma 
geohelmintoses. 
A.lumbricoides foi a 
espécie mais 
frequente (25,1%), 
seguida por 
ancilostomídeo 
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ambiental e 
socioeconômicos. 

obtenção de 
informações 
pessoais e 
saneamento 
básico. 

(12,2%) e T. 
trichiura (12,2%). 

(SILVA et al, 
2010) 

 

 

 

 

 

Avaliar a relação 
entre dermatite 
atópica (DA) e 
ascaridíase em 
crianças de 2 a 10 
anos do bairro do 
Pedregal, 
Campina Grande-
PB. 

Aplicação do 
questionário do 
Estudo 
Internacional de 
Asma e alergia na 
infância e 
parasitológico para 
identificação de 
A.lumbricoides. 

1.195 crianças 
foram avaliadas. A 
prevalência de 
dermatite atópica 
foi de 24,6% e 
26,1% de 
ascaridíase. 
Levando em 
consideração os 
casos positivos de 
DA leve (40,8%) e 
DA grave (59,2%), 
constata- que a 
exposição 
parasitária diminui 
ocorrência de DA 
grave. 

(BRABAGN
OLLI, G; 
SILVA, MT, 
2014) 

Avaliar as cargas 
parasitárias dos 
pacientes com 
ascaridíase para 
quantificação de 
ovos e associá-los 
à asma e seus 
sintomas em um 
bairro pobre de 
Campina Grande-
PB. 

Emprego do 
questionário do 
Estudo 
Internacional de 
Asma e alergia na 
infância para 
diagnóstico da 
asma. Aplicação da 
técnica de Ritchie 
para diagnóstico da 
ascaridíase e 
determinação da 

1.004 crianças 
foram avaliadas no 
estudo. Um total de 
260 crianças estava 
infectado com 
A.lumbricoides e 
233 tinham asma. A 
carga parasitária 
leve foi 
significativamente 
associada a todos 
os sintomas de 
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carga parasitária 
pela técnica de 
Kato-Katz. 

asma, exceto pelo 
sintoma de tosse à 
noite. Já a carga 
pesada foi 
associada a todos 
os sintomas, sem 
exceção. 

(CARDOSO 
et al, 2018) 

Verificar 
ocorrência de 
Ascaris numa 
população de 
crianças 
moradoras do 
Bairro Santa Rosa 
no município de 
Paulo Ramos-MA. 

Estudo 
epidemiológico do 
tipo transversal. 
Aplicação de 
questionário 
padrão em cada 
família para saber a 
situação do 
saneamento 
básico, saúde e 
higiene. Amostras 
foram coletadas de 
50 crianças para 
análise 
parasitológica. 

A prevalência de 
infecção por 
ascaridíase foi de 
53,6%. A análise 
dos questionários 
revelou resultados 
preocupantes em 
relação ao grau de 
insalubridade, além 
dos precários 
hábitos de higiene 
da população. 

(SIAS et al, 
2011) 

Avaliar se as 
lavagens bronco 
alveolares são 
eficazes na 
redução da 
inflamação 
pulmonar causada 
pela 
administração de 
óleo mineral na 
obstrução 

Estudo realizado 
com cinco crianças 
do sexo feminino 
com obstrução 
intestinal parcial. 
Foram feitas 
análises 
bioquímicas, 
citológicas e 
microbiológicas no 

As lavagens bronco 
alveolares foram 
eficazes na 
remoção dos 
depósitos de óleo 
alveolar, 
melhoraram os 
sintomas clínicos, 
parâmetros 
radiológicos e 
minimizaram a 
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intestinal na 
ascaridíase. 

lavado bronco 
alveolar. 

inflamação 
pulmonar. 

(ALCANTAR
A-NEVES et 
al, 2010) 

Analisar a 
associação de 
infecção por 
Ascaris 
lumbricoides e 
Trichuris trichiura 
com chiado e 
atopia na infância. 

Foi aplicado um 
questionário, 
adaptado para 
crianças em idade 
escolar, juntamente 
com um estudo de 
coorte sobre 
diarreia infantil, em 
682 crianças. 

A infecção por 
Trichuris foi 
positivamente 
associada com 
chiado em todas as 
crianças estudadas 
e na subpopulação 
atópica de crianças. 
Os anti-Ascaris 
lumbricoides IgE 
foram associados 
ao chiado em 
crianças atópicas  e 
não atópicas. 

(BASSO et 
al, 2008) 

Apresentar a 
prevalência de 
parasitas 
intestinais em 
escolares de 
Caxias do Sul e 
estudar a variação 
ocorrida durante 
35 anos. 

Estudo de séries 
temporais do 
resultado de 
exames 
parasitológicos 
realizados em 
momentos 
distintos, em 
crianças de 6 a 14 
anos, durante o 
período de 1969 a 
2004. 

9.787 exames 
parasitológicos 
foram realizados ao 
longo de 35 anos, 
sendo 5.655 (58%) 
positivos. A 
infecção por 
helmintos foi 
detectada em 
65,1% dos 
resultados e 34,9% 
por protozoários. 

(VASCONC
ELOS et al, 
2011) 

Avaliar a 
ocorrência de 
parasitos 
intestinais em 
crianças de 4 a 12 

Estudo transversal 
investigativo com 
383 crianças 
escolhidas 
aleatoriamente. Foi 

Dos 383 exames 
coproparasitológico
s, 233 
apresentaram 
resultados 
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anos do bairro 
Pinto Madeira em 
Crato, Estado do 
Ceará. 

aplicado um 
questionário 
epidemiológico e 
amostras fecais 
foram coletadas 
para análise. 

positivos. Foi 
demonstrada a 
ocorrência de cinco 
espécies de 
helmintos e duas 
espécies de 
protozoários. Os 
parasitos de maior 
prevalência foram 
Ascaris 
lumbricoides 
(21,9%) e 
Entamoeba sp. 
(30,3%). 

(SILVA, L; 
SILVA, R, 
2010). 

Verificar a 
ocorrênca de 
enteroparasitoses 
em crianças de 
seis centros de 
educação infantil 
em Patos de 
Minas, MG. 

A autorização para 
coleta de fezes foi 
obtida por 
consentimento 
assinado pelos pais 
e 161 amostras 
fecais foram 
coletadas de 
crianças de zero a 
seis anos. 

Entre as 161 
crianças, 117 
apresentaram 
resultados positivos 
para 
enteroparasitas, 
resultando em  96 
casos de helmintos 
e 56 casos de 
protozoários. 

(MENEZES 
et al, 2008) 

Investigar a 
prevalência  de 
parasitas 
intestinais em 
crianças de 
creches públicas 
da cidade de Belo 
Horizonte, Minas 
Gerais. 

Foi aplicado um 
questionário sócio-
epidemiológico 
para os 
responsáveis das 
crianças e realizada 
coleta de fezes 
para análise. 

472 crianças de 3 a 
6 anos de idade 
foram estudadas e 
24,6% delas 
estavam 
parasitadas e 6,6% 
poliparasitadas. 
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              As parasitoses intestinais constituem um sério 

problema de saúde no mundo. No Brasil, ocorrem em regiões 

diversas e em diferentes faixas etárias. Há uma correlação das 

infecções com baixos níveis socioeconômicos e precárias 

condições de saneamento básico. Essas enteroparasitoses 

acometem principalmente crianças em idade escolar, que pode 

interferir no seu desenvolvimento físico e intelectual. 

              O principal mecanismo de difusão das parasitoses é a 

contaminação fecal do solo, através do saneamento básico 

inadequado. Em seu estudo, Vasconcelos et al 2011, analisou 

as condições de moradia das crianças e observou a presença 

de rede de água e esgoto nos domicílios, entretanto, mais de 

45% das residências possuíam a fossa séptica como 

modalidade de saneamento. Das 383 crianças, 84 estavam 

parasitadas com Ascaris lumbricoides, sendo a helmintíase de 

maior prevalência, com 21,9%. 

          Fonseca et al 2010 evidencia a prevalência da 

ascaridíase no seu estudo. Das 2.523 crianças estudadas, 

36,5% estavam infectadas com alguma geo-helmintíase. 

Ascaris lumbricoides foi a espécie mais frequente com 25,1%, 

seguido de ancilostomídeo (12,2%) e tricuríase (12,2%). O 

número elevado de casos de ascaridíase deve-se 

possivelmente a biologia do parasita que possui ovos 

resistentes e capacidade de aderência a superfícies. Isso é um 

fator importante na transmissão, tendo em vista que os ovos 

podem permanecer no ambiente por até dez anos. 

           Silva; Silva 2010 estudou 161 crianças e 50% dos 

resultados positivos foram para A. Lumbricoides, evidenciando 

a necessidade de medidas profiláticas e política sanitária 
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eficiente, já que a porcentagem de resultados positivos foi 

alarmante em relação ao total de crianças estudadas. 

      De acordo com o questionário sócio-epidemiológico 

preenchido pelos pais ou responsáveis legais das crianças 

inclusas no estudo de Menezes et al 2013, a existência de 

esgotos a céu aberto, e a falta de água potável filtrada ou fervida 

foram achados frequentes em regiões com maior prevalência 

de parasitas intestinais . Exames parasitológicos realizados nas 

472 crianças demonstraram que 24,6% apresentavam algum 

tipo de parasitose, sendo que 6,6% estavam poliparasitadas. 

Entre os protozoários, Entamoeba coli e G. duodenalis foram os 

mais prevalentes, enquanto Ascaris lumbricoides (3,0%) e 

Trichuris trichiura (1,1%) foram os mais encontrados entre os 

helmintos. 

                     Ascaridíase também foi a geohelmintose mais 

frequente no estudo de Basso et al 2008, com 47% de 

prevalência, seguido de Thricuris tichiura (36%) e Enterobius 

vermicularis (8%). Todos os demais parasitas foram observados 

com frequências inferiores a 6%. O comportamento temporal 

variou de acordo com o parasita. Houve redução significativa na 

prevalência de Ascaris lumbricoides de 61 para 26%  de 0,6% 

ao ano, e de Thricuris trichiura de 38 para 18%. A associação 

frequente entre ascaridíase e tricuríase é devido, além da 

semelhança dos ciclos de vida, pela grande eliminação de ovos 

pelas fêmeas e sua resistência no meio ambiente. 

            De acordo com Silva et al 2010, a dermatite atópica (DA) 

e a infecção por helmintos é frequente em países em 

desenvolvimento, que tem sido associada a doenças alérgicas. 

Das 1.195 crianças estudadas, 312 tinham ascaridíase e 296 

possuem dermatite atópica. Entre elas, 40,5% eram portadoras 

de DA leve e 59,4% de DA grave. Apesar da elevada 
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prevalência de DA e ascaridíase, não foram encontrados 

estudos no Brasil que evidenciem a relação de entre as duas 

patologias. A exposição dos helmintos favorece uma maior 

estimulação TH2, também observado nas doenças alérgicas. O 

que se demonstra é que essa exposição helmíntica acarreta 

numa maior gravidade da dermatite atópica possivelmente 

pelos mecanismos imunológicos. 

             Alcantara-Neves et al 2010, também explorou a atopia 

no seu estudo, que evidenciou a associação das infecções por 

Ascaris lumbricoides e Thricuris trichiura com chiado e atopia 

na infância. Foram colhidas amostras fecais das 682 crianças 

incluídas no estudo, para examinar a presença de infecção 

intestinal por helmintos. A infecção ativa por tricuríase foi 

positivamente associada ao chiado no total de crianças 

estudadas e atopia na subpopulação. Já os anticorpos IgE anti-

Ascaris, foram positivamente associados ao chiado nas 

crianças atópicas, excluindo a infecção ativa por 

A.lumbricoides. 

        Cardoso et al 2018 demonstrou a partir da análise dos 

questionários aplicados nas famílias participantes do seu 

estudo, resultados expressivos em relação ao grau de 

insalubridade da população, além dos seus hábitos de higiene. 

Amostras fecais de 50 crianças foram analisadas, resultando 

num total de 23% positivas para Ascaris lumbricoides. A 

ocorrência de positividade foi observada em todas as faixas 

etárias, de 4 a 10 anos de idade. Esses resultados podem ser 

justificados pela imaturidade imunológica das crianças e hábitos 

comuns na infância, como andar descalço, levar a mão à boca, 

além dos próprios hábitos de higiene. 

           Já Brabagnolli; Silva 2014 evidenciou no seu estudo, que 

a prevalência de crianças com ascaridíase foi de 56%. 
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Entretanto, a associação entre A.lumbricoides e asma nas 

crianças estudadas não alcançou significância estatística. Em 

relação à associação da asma com co-infecções por 

ascaridíase, apenas a infecção por tricuríase foi significativa. 

Isso sugere que um efeito combinado de dois helmintos pode 

estar contribuindo para o alto risco de asma. Quando associada 

com características demográficas, a infecção por ascaridíase foi 

fracamente associada à asma e seus sintomas. Porém, após 

divisão das infecções em três categorias, de acordo com a 

carga parasitária, ficou evidente que a carga leve constitui um 

fator protetor contra asma e seus sintomas. 

        Enquanto isso, Sias et al 2011 direcionou sua pesquisa em 

outro andamento e demonstrou a eficácia de lavagens bronco 

alveolares para o tratamento de pneumonia lipoide associada a 

ascaridíase. Uma complicação muito comum pela infestação de 

Ascaris é a obstrução intestinal pelos vermes, tratada 

geralmente com óleo mineral. Porém, a viscosidade desse óleo 

facilita a aspiração pulmonar, que pode levar ao 

desenvolvimento da pneumonia lipoide. As 5 crianças inclusas 

no estudo apresentaram sintomas respiratórios e já estavam 

sob um tratamento para pneumonia refratária; no entanto, 1 

criança morreu 48 horas após o diagnóstico da PL. As múltiplas 

lavagens bronco alveolares se mostraram eficazes, pois as 

crianças apresentaram tomografia computadorizada dos 

pulmões normal, além de ausência de sintomas respiratórios. 
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CONCLUSÕES 

 

         A ascaridíase, embora represente um sério problema de 

saúde pública, ainda é uma doença negligenciada, 

principalmente em países subdesenvolvidos e/ou em 

desenvolvimento. Sua propagação tem relação direta com a 

precariedade de saneamento básico e falta de cuidados com a 

higiene. 

           Indivíduos de todas as faixas etárias estão sujeitos a 

parasitoses, entretanto as crianças em idade escolar são as 

mais acometidas por estarem constantemente expostos a 

ambiente favoráveis à infecção e reinfecção e não possuírem 

hábitos de higiene bem consolidados. O sistema imunológico 

imaturo e necessidade nutricional maior que a dos adultos 

também aumenta as chances de a criança desenvolver a 

doença. Essa exposição à doença interfere no desenvolvimento 

e déficit cognitivo do indivíduo, além da má absorção intestinal 

de nutrientes 

        Portanto, devem ser realizadas atividades educativas em 

creches e escolas, com palestras sobre o tema para a 

população e demonstrações de medidas preventivas, como: 

lavar as mãos após uso do banheiro e antes de refeições; evitar 

levar a mão à boca; lavar bem os alimentos; beber somente 

água filtrada ou que tenha sido fervida; não andar descalço. 

Essas medidas são propostas de propagação de informações, 

entretanto, não é a única solução para o problema. Há uma 

maior urgência em implantar sistemas de saneamento básico, 

baseado na grande quantidade da população que não possui 

esses serviços, promovendo uma melhor qualidade de vida. 
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        É necessário que a educação higiênico-sanitária seja 

abordada nesses locais com o intuito de que as crianças evitem 

a contaminação e possível reincidência da parasitose. A 

educação deve ser estendida também para os pais das 

crianças, para que possam agir corretamente, uma vez que a 

melhor maneira de evitar a doença é a prevenção. 
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RESUMO: O hábito alimentar de um indivíduo é caracterizado 
pelos tipos de alimentos que regularmente ele consome, sendo 
formado ao longo da vida, através de suas vivências e pelo meio 
em que está inserido. Tomando como base os universitários e 
toda complexidade que envolve essa fase da vida, esse 
trabalho se propôs a analisar e comparar o hábito alimentar e 
prática de atividade física dos alunos dos curso de Graduação 
em Saúde do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal a Paraíba. Os dados foram coletados mediante 
questionário aplicado a 240 e analisados descritivamente pelo 
programa Statistical Package for Social Science for Windows. 
Os dados foram classificados como adequados e inadequados 
de acordo com as indicações de porções do guia alimentar par 
a população brasileira do ano de 2005. Percebeu-se que os 
valores pertinentes ao consumo adequado, apesentados pelos 
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alunos de Nutrição e Educação Física se mostraram estar mais 
perto das recomendações diárias de uma alimentação saudável 
e prática de atividade física. Conclui-se que é necessária a 
reeducação e conscientização alimentar no ambiente 
universitário através de ações de promoção da alimentação 
saudável para o alunado, bem como a inserção da alimentação 
saudável voltada para cada área de atuação da saúde.  
Palavras-chave: Hábitos Alimentares; Saúde; Atividade Física.  

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Mendes et al. (2016), o hábito alimentar 

de um indivíduo é caracterizado pelos tipos de alimentos que 

regularmente ele consome, sendo formado ao longo da vida 

através de suas vivências e do meio em que está inserido. 

Atualmente, o hábito alimentar brasileiro vem sendo 

caracterizado por comidas rápidas e práticas, pelo alto 

consumo de alimentos açucarados e gordurosos e de baixa 

ingestão de frutos, leguminosas, hortaliças e cereais integrais, 

correndo o risco de desencadear doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), interferindo na qualidade de vida destes 

indivíduos (MUNHOZ et al., 2017).  

Nessa perspectiva, muitos dos universitários, por 

estarem numa fase de transição da adolescência para a fase 

adulta, ainda estão formando o seu hábito alimentar e muitos 

destes costumes adquiridos por eles durante os anos cursados 

nas universidades continuam na idade adulta (BUSATO et al., 2015). De 

acordo com Busato et al. (2015), expõem-se, nessa nova fase, 

à influência de vários quesitos, como a falta de tempo para 

elaborar uma refeição, aprender a cozinhar, não ter mais a 

presença dos pais constantemente, falta de compainha para a 
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realização das refeições, desejo de se inserir em algum grupo 

de amizade, o custo mais oneroso dos alimentos mais 

saudáveis, a ansiedade, estresse, preocupação com o futuro 

profissional, ficando em último caso o interesse por uma 

alimentação mais saudável e por sua importância para a saúde 

dos mesmos.  

A frequência de realização de uma atividade física 

também contribui para qualidade de vida. Já é evidência que a 

atividade física é promotora de saúde e contribui para o não 

desenvolvimento das DCNT (OLIVEIRA et al., 2014). Esses 

dados tornam-se preocupantes, pois grande parte da população 

brasileira adulta não realiza quantidades satisfatórias de 

atividades físicas recomendadas. E quando se trata dos 

universitários, esse número também é baixo, e muitos dos 

estudantes atribuem isso ás responsabilidades acadêmicas e 

ocupacionais (PINTO et al., 2017).   

Essas escolhas e as inquietações do dia a dia acabam 

interferindo na qualidade de vida dos estudantes e futuros 

profissionais de saúde que serão disseminadores de 

informação e cuidadores da saúde alheia. Então, subentende-

se que estes também devam, em primeiro lugar, zelar por sua 

própria saúde, assim surge a necessidade de ser analisado 

como estão essas questões dentro de seu próprio mundo, 

justamente por conhecerem sobre a teoria e serem capacitados 

para a prática de cuidado com o outro (LEITE et al., 2011). 

No entanto, não existem trabalhos que observem os 

hábitos alimentares e prática de atividades físicas de diferentes 

cursos da área da saúde que compare se há diferenças entre 

os hábitos e a prática de atividade física dos alunos do Curso 

de Graduação em Nutrição, por causa do tipo de curso ou pelo 
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maior cuidado com a alimentação de estudantes de outros 

cursos.  

 Nesse contexto, o presente estudo será o primeiro da 

Universidade federal da Paraíba a trabalhar comparando os 

hábitos alimentares e prática de atividades físicas dos 

estudantes de Nutrição com os de outros cursos da área da 

saúde, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), em busca de evidenciar alguma 

diferença entre o hábito alimentar dos mesmos, avaliando uma 

adequação ou inadequação do consumo alimentar por meio da 

indicação de porções de acordo com o Guia Alimentar para a 

População Brasileira do ano de 2005  

 Diante disso, esse estudo propôs analisar o hábito 

alimentar dos alunos do curso de Graduação em Nutrição e de 

outros cursos de Graduação em Saúde do CCS da UFPB. E, 

mais especificamente: avaliar a média de consumo diário de 

frutos, verduras; analisar a média de consumo de leguminosas 

e carnes; identificar a média de consumo de leite e derivados; 

verificar a frequência de consumo de processados e 

ultraprocessados; identificar as refeições que são 

habitualmente realizadas pelos estudantes; avaliar o consumo 

de água e bebidas alcoólicas e verificar a prática de atividade 

física. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo 

transversal quantitativo, realizado na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), no Centro de Ciências da Saúde (CCS), com 

a população de estudantes de ambos os sexos e com idade 



AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

DOS ALUNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

 

215 
 

igual ou maior que 18 anos, devidamente matriculados neste 

Centro e com participação voluntária.   

A amostra por conveniência contou com 240 alunos, 

entre os 4° e 8° semestres, distribuídos em 30 pessoas de cada  

curso, sendo eles: Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, 

Nutrição, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Enfermagem e 

Educação Física.  

O instrumento de coleta utilizado foi o questionário 

fechado sobre alimentação saudável do Ministério da Saúde, 

intitulado “Como está sua alimentação?”. Em seguida, foram 

analisadas as variáveis a respeito dos hábitos alimentares dos 

entrevistados. 

A pesquisa foi aprovada, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas com Humanos, do CCS/UFPB, sob parecer 

n.2.614.405, e todos os voluntários assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) para pesquisas que 

envolvem seres humanos antes de serem incluídos na amostra. 

A coleta dos dados foi realizada na UFPB, durante os horários 

das aulas, tendo o consentimento das coordenações 

acadêmicas dos cursos investigados e dos professores em 

salas de aulas. Os voluntários foram identificados por curso, 

período acadêmico e idade.  

As informações foram descritas em bancos de dados no 

Microsoft Office Excel 2007 e depois analisados 

descritivamente pelo programa Statistical Package for Social 

Science for Windows (SPSS). 

Para classificação de adequação do consumo alimentar 

foi levado em consideração a indicação de porções de acordo 

com o Guia Alimentar para a População Brasileira do ano de 

2005.   
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Quadro 1. Indicação das porções diárias sugeridas ao 
dia. 

Grupos 
Porções / dia de acordo 

com o guia alimentar 

Frutos 3-5 

Verduras 4-5 

Leguminosas 1 

Carnes e ovos 1-2 

Água 6-8 

    Fonte: Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 
2005) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 240 estudantes da área de 

saúde da Universidade Federal da Paraíba. A média de idade 

foi de 21 anos para 240 alunos, o mínimo de idade foi 18 anos 

e o valor máximo, 45 anos. Encontravam-se nos períodos 

medianos do curso entre o 4° (dos cursos que eram oito 

períodos) e 8° (entre os cursos que eram dez períodos) 

períodos dos cursos, em sua maioria no 6° período. Os 

participantes eram de ambos os sexos.  

Foram verificados todos os quesitos do questionário de 

acordo com os hábitos alimentares dos alunos e seus cursos. 

Com relação à quantidade do consumo diário de frutos, foi 

identificado que o consumo dentro da faixa de adequação, é 

dos alunos de Educação Física, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, como evidenciado na Tabela 1. No entanto, a 

maioria dos alunos com 51% ficaram abaixo da recomendação 
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com um consumo de apenas 1 unidade ou menos ao dia. No 

entanto em (Mendes et al., 2016) é possível observar uma maior 

inadequação com a presença de (72,9%).   

 
Tabela 1. Consumo de frutos(unidade) diário dos estudantes de 
saúde, UFPB, João Pessoa-PB, 2018.  

Cursos 0 3 ou 
+ 

2 1 Total 

Educação Física 
Enfermagem 

Farmácia 
Fisioterapia 

Fonoaudiologia 
Nutrição 

Odontologia 
Terapia 

ocupacional 

4 10 11 5 30 

3 2 11 14 30 

4 6 7 13 30 

4 4 6 16 30 

5 4 10 11 30 

1 9 13 7 30 

7 5 6 12 30 

8 8 6 8 30 

Total 36 48 70 86 240 

% 15 20 29 36 100 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Quando se refere ao consumo pelo alunado de nutrição 

vemos que o consumo de frutas é mais expressivo, como é 

possível obervar também em (Busato et al., (2015), que os 

alunos de nutrição apresentaram um consumo de frutos maior 

que os outros cursos de saúde analisados na pesquisa.  

Quanto ao consumo de verduras diariamente são 

indicados de 3 a 5 colheres de sopa. Dentro dessa 

recomendação, é possível ver que os alunos de Nutrição e 

Terapia Ocupacional se enquadraram dentro dessa indicação, 

mas a maioria dos alunos consome a recomendação adequada 

desses alimentos (56%) como evidencia a Tabela 2, inclusive 
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destes mesmos cursos. No entanto, chama-se a atenção nestes 

dados para o número de estudantes de Fonoaudiologia e 

Enfermagem que não consomem esses tipos de alimentos 

diariamente.   

 

Tabela 2. Consumo de verduras diariamente (colheres de sopa) 
pelos estudantes de saúde, UFPB, João Pessoa-PB, 2018.  

Cursos 0 3 a - 4-5 6-7 8 a 
+ 

Total 

Educação Física 9 12 5 4 0 30 
Enfermagem 13 10 6 1 0 30 

Farmácia 10 11 4 2 3 30 
Fisioterapia 13 8 6 2 1 30 

Fonoaudiologia 14 7 6 0 3 30 
Nutrição 5 14 11 0 0 30 

Odontologia 11 13 1 2 3 30 
Terapia 

ocupacional 
8 13 7 0 2 30 

Total 83 88 46 11 12 240 
% 35 37 19 4 5 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

No tocante ao consumo de feijões de qualquer tipo ou 

cor, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, fava, sementes ou 

castanhas, Observou-se que o consumo é maior pelos alunos 

dos cursos de Educação Física, Farmácia e Odontologia, dentro 

das recomendações. Um percentual de 54,2% dos alunos, se 

caracterizando como a maioria, consomem dentro das porções 

indicadas para o dia.   

Com relação a quantidade de arroz, milho e outros 

cereais, inclusive matinais, e também o consumo de 

mandioca/macaxeira/ aipim; cará ou inhame; macarrão e outras 
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massas; batata inglesa/batata doce/batata baroa ou 

mandioquinha, a maioria dos cursos ficaram dentro da variação 

0-5 colheres de sopa que se inclui em média dentro de duas 

porções em relação ao que é recomendado de carboidrato ao 

dia (6 porções diárias de cereais, raízes e tubérculos que são 

do grupo dos carboidratos).   

Com relação aos pães, a maioria dos estudantes (33,7%) 

se enquadraram em até 1 fatia ou unidade de pão por dia.  

Com relação a quantidade do consumo de bolos sem 

recheio, o maior número de estudantes não consomem 

(52,9%), e a outra maior parte (47,1%) consome até 1 fatia 

diariamente, caracterizando 1 porção.  

Com relação ao consumo de biscoito ou bolacha sem 

recheio, grande número dos estudantes (80,4%) consomem no 

máximo 5 unidades por dia, caracterizando em média uma 

porção.  

Nesse consumo de carboidratos foi possível observar 

que juntando as porções de cada tipo de carboidrato 

(carboidratos complexos: cereais, tubérculos e raízes mais os 

carboidratos simples: bolos, pães e biscoitos), elas se encaixam 

dentro da recomendação de 6 porções de carboidrato 

diariamente.   

Seguindo para o consumo diário de carnes (gado, porco, 

aves, peixes e outros) ou ovos foi maior nos cursos de 

Educação Física, Nutrição e Farmácia (43,3%), consumindo 

mais que 2 porções diárias. Já o consumo feito dentro da 

recomendação de 1 a 2 porções diárias Foi observado dentre 

os alunos de Enfermagem e Nutrição. No estudo de (Mendes et 

al., 2016), o consumo adequado foi de (78,065) dos estudantes.  
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E quando se refere à gordura aparente das carnes, pele 

de frango ou outro tipo de ave foi expressivo entre os cursos a 

sua retirada, com um percentual de 77,5%. Ainda sobre o 

consumo de proteínas, temos a frequência do consumo de 

peixes que foi dentro da recomendação nos cursos de 

Enfermagem e Farmácia. A maioria de 42,08% consome de 1 a 

4 vezes por mês. 

O consumo de leite e seus derivados são maiores pelos 

alunos de Nutrição e Odontologia, a maioria consomem 2 

porções ao dia (38%). Com relação ao tipo de leite e derivados 

que é consumido em maior quantidade é o integral (73%) e em 

todos os cursos como podemos observar pelo Gráfico 1, 

seguido pelos com baixo teor de gordura e o não consumo de 

leite.  

 

Tabela 3. Consumo de leite e seus derivados(copos de leite ou 
pedaços/fatias/porções) pelos estudantes de saúde, UFPB, 
João Pessoa, PB, 2018.  

Cursos 0 3 ou 
+ 

2  1 ou - Total 

Educação física 1 8 12 9 30 

Enfermagem 4 8 12 6 30 
Farmácia 1 7 10 12 30 

Fisioterapia 0 5 10 15 30 
Fonoaudiologia 3 5 10 12 30 

Nutrição 0 12 11 7 30 
Odontologia 2 10 14 4 30 

Terapia 
ocupacional 

2 5 12 11 30 

Total 13 60 91 76 240 

% 5 25 38 32 100 
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Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Gráfico 1. Consumo por tipo de leite e seus derivados pelos 
estudantes da saúde, UFPB, João Pessoa, PB, 2018. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

A frequência de consumo de frituras, salgadinhos fritos 

ou em pacotes, carnes salgadas, hambúrgueres, presuntos e 

embutidos foi maior pelos alunos de Enfermagem, e menor 

pelos alunos de Nutrição, tendo como resultado o consumo 

“raramente ou nunca”. A maioria do alunado, com 30,8%, 

também consome raramente ou nunca.  

Quanto à frequência do consumo de doces de qualquer 

tipo, bolos recheados com cobertura, biscoitos doces, 

refrigerantes e sucos industrializados foram maiores por 

estudantes de Enfermagem e Farmácia e o menor consumo 

para Educação Física e Terapia ocupacional, sendo “raramente 

ou nunca’”. A maioria dos alunos (48%) consome muito pouco.  

No estudo de Mendes et al. (2016) também foi visto um 

baixo consumo de frituras, embutidos e doces (69,03%) pela 

maioria dos estudantes.  

175

52

13

integral

baixo teor de
gorduras

não consome
leite
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Tabela 4. Consumo (diário) de doces de qualquer tipo, bolos 
recheados com cobertura, biscoitos doces, refrigerantes e 
sucos industrializados pelos estudantes de saúde, UFPB, João 
Pessoa-PB, 2018. 

Cursos raro - 2 2-3 4-5 7  Total 

Educação física 10 6 9 2 3 30 

Enfermagem 3 10 7 5 5 30 

Farmácia 5 8 7 5 5 30 

Fisioterapia 8 6 12 3 1 30 

Fonoaudiologia 3 5 13 5 4 30 

Nutrição 6 12 9 3 0 30 

Odontologia 5 12 5 6 2 30 

Terapia 

ocupacional 

10 7 7 2 4 30 

Total 50 66 69 31 24 240 

% 21 27 29 13 10 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

O tipo de gordura mais usado (51,7%) na casa desses 

estudantes para a preparação dos alimentos foi o óleo vegetal, 

como soja, girassol, milho, algodão ou canola. Os estudantes 

dos cursos de Educação Física, Nutrição e Terapia Ocupacional 

evidenciaram maior adesão a essa opção. Diferente do que 

podemos encontrar nos estudantes de (Mendes et al., 2016) 

que utilizam gordura adequadamente na preparação dos 

alimentos (75,48%).  

Quanto à adição de sal nos alimentos quando já servidos 

ao prato, podemos ver no Gráfico 2 que a maioria referiu não 

adicionar, caracterizando 87,5% dos estudantes. No estudo de 
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(Mendes et al., 2016),  essa adequação também é bastante 

considerável (94,2%).   

 

Gráfico 2. Adição de sal nos alimentos quando já servidos no 
prato pelos estudantes de saúde, UFPB, João Pessoa, PB, 
2018.  

 
                       Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Com relação ao consumo de água (sucos de frutas 

natural ou chás) por dia, de acordo com a recomendação de 

ingestão de 6 a 8 copos ou mais por dia, os cursos de Farmácia, 

Enfermagem, Educação Física e Nutrição mostraram um maior 

número desse hábito. No entanto a maioria dos alunos (63,7%) 

relatou consumir menos de 8 copos de água por dia. Vemos 

que em (Mendes et al., 2016) a maioria possui um consumo 

abaixo de 8 copos de água por dia (72, 26%).  

Os números de refeições que os alunos habitualmente 

realizam por dia são em maioria quatro (30%), destacando-se 

os cursos de Odontologia e Fisioterapia, de acordo com a 

indicação da pirâmide alimentar que sugere fracionar a 

alimentação em cinco a seis refeições diárias. O segundo grupo 

12%

88%

SIM

NÃO
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que realizam cinco refeições/dia, com 27,9%, tem em sua 

maioria os alunos de Nutrição e Terapia Ocupacional e o 

terceiro grupo que realizam seis refeições/dia com 20,4% 

realizam seis refeições/dia, composto em maior quantidade por 

Nutrição e Educação Física.    

A frequência do consumo de bebidas alcoólicas é maior 

de 1 a 6 vezes por semana pelo curso de Farmácia e 

eventualmente ou raramente (menos que 4 vezes ao mês) pelo 

curso de Nutrição. A maioria de 52,5% consome eventualmente 

ou raramente. No estudo de (Mendes et al., 2016), (86,45%) os 

estudantes raramente ou nunca consomem bebidas alcoólicas.  

Quanto à frequência de atividade física diária foi maior 

por Educação Física, Nutrição, Farmácia e Terapia 

Ocupacional. Para essa conclusão foram levadas em 

consideração atividades físicas regulares de pelo menos 30 

minutos ao dia, considerando atividades de rotina como 

deslocamento a pé ou bicicleta para o trabalho, subir escadas, 

atividades domésticas, de lazer ativo e aquelas praticadas em 

academias e clubes. A maioria de 46% relatou fazer 

frequentemente atividade física.  

 
Tabela 5. Frequência de atividade física diária dos estudantes 
de saúde, UFPB, João Pessoa, PB, 2018.  

Cursos Não Sim 2 a 4 
vezes 

por 
semana 

Total 

Educação 
Física 

1 19 10 30 

Enfermagem  9 12 9 30 
Farmácia 10 15 5 30 



AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

DOS ALUNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA 

 

225 
 

Fisioterapia 9 10 11 30 
Fonoaudiologia 11 12 7 30 

Nutrição 3 20 7 30 
Odontologia 11 9 10 30 

Terapia 
ocupacional 

8 14 8 30 

Total 62 111 67 240 
% 26 46 28 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 
 

Por último, foi visto o hábito de ler a informação 

nutricional presente no rótulo dos alimentos industrializados 

antes de comprá-los, assim viu-se que os alunos de Nutrição 

sempre ou quase sempre, leem todos os produtos. A maioria, 

com 45,4%, dos alunos leem algumas vezes para alguns 

produtos.  

Quando se analisou os valores dos percentuais de 

adequação de consumo com relação ao curso, percebeu-se 

que os valores pertinentes ao consumo dos alunos de Nutrição 

e Educação Física se mostraram estar mais perto das 

recomendações diárias de uma alimentação saudável. Pode-se 

visualizar isso pelas tabelas de consumo dos tipos de 

alimentos, onde as quantidades de alunos destes cursos nos 

quesitos dentro das recomendações têm maior número 

percentual. Quanto à prática de atividade física, foi visto 

também um número maior dentre os mesmos cursos. E algo 

que é bem específico da Nutrição, foi sobre o hábito de ler o 

rótulo nutricional, este evidenciou ser bem mais frequente entre 

esses estudantes.  

O maior número de alunos de Nutrição dentro dos 

quesitos que representam os dados dentro das recomendações 
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de porções diárias dos alimentos saudáveis mostra que estes 

estudantes parecem apresentar o hábito alimentar mais 

saudável que o de outros cursos.   

No entanto, este é o primeiro estudo na UFPB que se 

propôs a analisar o hábito alimentar dos estudantes da área da 

saúde por tipo de curso, assim não são encontrados outros 

estudos para servir de parâmetros de comparação.  

Faz-se necessário ressaltar a precisão da reeducação e 

conscientização alimentar no ambiente universitário, através de 

ações de promoção da alimentação saudável para o alunado, 

bem como a inserção da disciplina de Nutrição em todos os 

cursos da área da Saúde. Essa posição visa à melhoria da 

qualidade de vida dos próprios estudantes como futuros 

profissionais cuidadores da saúde, como também se torna 

importante para a prática profissional em todos os cursos 

pesquisados.  

 

CONCLUSÕES  

 

Pelos dados com maior presença de alunos de Nutrição 

nos quesitos dentro das recomendações de porções dos 

alimentos diários, vemos que os hábitos alimentares dos alunos 

de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba são mais saudáveis que os de outros cursos 

presentes no mesmo Centro. Todavia, necessita-se de outros 

estudos para verificar se essa é a realidade dentre as 

universidades brasileiras. Ou até mesmo, a realização de 

metodologias mais específicas de consumo alimentar entre 

esses estudantes.  
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Foi observado, no geral, que a maioria dos hábitos 

alimentares dos estudantes se encontrava dentro das 

recomendações nutricionais. As seguintes variáveis de 

encontravam dentro do padrão esperado da recomendação: 

consumo de legumes e verduras, consumo de feijões de 

qualquer tipo ou cor; consumo de carboidratos, como arroz, 

milho, mandioca /macaxeira/ aipim, cará ou inhame e cereais, 

inclusive matinais; macarrão e outras massas; batata inglesa/ 

batata doce/ batata baroa ou mandioquinha; pães; bolos sem 

recheio e biscoitos ou bolachas sem recheio; retirada da 

gordura aparente das carnes; baixo consumo de frituras e 

doces e bebidas açucaradas; não adição de sal nas 

preparações prontas; frequência de atividade física; consumo 

de bebidas alcoólicas e água. Já com relação ao consumo de 

frutos, leite, peixes e a quantidade das refeições feitas por dia 

se encontravam abaixo do recomendado nos cursos de 

Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, 

Odontologia e Terapia Ocupacional.  

 Torna-se necessária a conscientização entre todos os 

cursos analisados sobre a importância de uma alimentação 

saudável com a realização de programas de educação 

alimentar no ambiente universitário e eventos que valorizem 

práticas saudáveis de vida, tendendo a melhoria da qualidade 

de vida dos estudantes, visto que serão futuros educadores de 

hábitos de vida saudáveis e, dentre elas, também se encontra 

a alimentação saudável.  
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RESUMO: A Enfermagem de Prática Avançada descrita como 
habilidades e conhecimentos  especializados para tomadas de 
decisão e aptidões com vistas a clínica ampliada, moldadas e 
caracterizadas pelos países onde os profissionais estão 
licenciados ou exercer a profissão. Este estudo objetivou 
identificar, a partir da literatura científica, conhecer os avanços 
e desafios relacionado a implementação da enfermagem com 
prática avançada no âmbito brasileiro de saúde. Trata-se de  
revisão narrativa da literatura. A busca online se deu a partir da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), apropriando-se das bases 
de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 
Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). A 
Enfermagem de Práticas Avançadas pode ser a melhor 
resposta para superação das desigualdades existentes na área 
da saúde, esta contribui para o desenvolvimento da profissão e 
das práticas baseadas em evidências, em normas técnicas e 
legais, desse modo fomentar a cobertura das metas projetadas 
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para o sistema de saúde. Diante do que se expõe é visto que 
as práticas avançadas incluem um novo modelo de fazer saúde 
e prestar assistência de qualidade que ainda não é 
reconhecido. Entretanto, essa mesma dificuldade pode ser 
sanada diante do reconhecimento da necessidade e da 
contribuição da mesma, dentro do serviço e para o desempenho 
profissional. 
Palavras-chave: Prática Avançada de Enfermagem. 

Enfermagem. Atenção Primaria à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observa-se em todo mundo as constantes mudanças 

epidemiológicas e sociais no setor de saúde, que impôs a 

adotar práticas e elaborar estratégias contínuas decorrentes 

dos problemas das necessidades de saúde das populações, 

para tentar sonar esses problemas de saúde, foi criada a 

Enfermagem de Prática Avançada (OLIVEIRA; TOSO; 

MATSUDA, 2018). 

A Enfermagem de Prática Avançada surgiu em 1970 nos 

Estados Unidos da América, seguida pelo o Canadá em 1990, 

onde tem apresentado bom custo-benefício, além de fornecer 

aos pacientes atendimento seguro e de qualidade. Mais 

recentemente foi instituída em outros países (NETO et al., 

2018). 

O Conselho Internacional de Enfermeiros descreve a 

enfermagem de prática avançada associada a aquisição de 

habilidades e conhecimentos  especializados para tomadas de 

decisão e aptidões com vistas a clínica ampliada, moldadas e 

caracterizadas pelos países onde os profissionais estão 

licenciados ou exercer a profissão (OLÍMPIO et al., 2018). 
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Além disso, Conselho Internacional de Enfermeiros 

estabelece alguns requisitos necessários para que essa prática 

seja aplicada nos serviços de saúde, que são: preparação 

educacional em nível avançado, liderança e trabalho em 

equipe, autonomia e desenvolvimento profissional, educação e 

capacidades diagnósticas (PEDUZZI, 2017). 

 Na América Latina, a Organização Pan-americana de 

Saúde, recomenda especificações para a ampliação de práticas 

avançadas do enfermeiro, devendo este assumir mais 

atribuições com autonomia especialmente na saúde pública, 

otimizando o acesso aos serviços, colaborando para a 

promoção da saúde, prevenção de doenças e redução de 

mortes (OLÍMPIO et al., 2018).  

Em 2013, a Organização Pan-Americana da Saúde e a 

Organização Mundial da Saúde aprovaram a resolução 

CD52.R13, onde essa resolução enfatiza a autonomia e 

respaldo a equipes multiprofissionais de saúde, aprimorar ao 

máximo ao abrangência da prática de cada profissão. Visando 

aumentar o acesso aos serviços de saúde e a cobertura 

universal para lidar com as necessidades de saúde da 

população (REWA et al., 2019; HONIG; LINDRUD; DOHRN, 

2019). 

Com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde 

e da Organização Mundial da Saúde, Ministérios da Saúde e as 

organizações de enfermagem, de vários países, começaram a 

tomar os primeiros passos rumo ao sentido da implementação 

dessa prática avançada. As experiências dos Estados Unidos e 

do Canadá, bem como a colaboração de outros países, podem 

ser a base para a implementação da enfermagem de prática 

avançada na América Latina (CASSIANI; ROSALES, 2016).  



AVANÇOS E DESAFIOS  DA IMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM COM 

PRÁTICA AVANÇADA NO ÂMBITO BRASILEIRO DE SAÚDE 

232 
 

No ano seguinte em 2014, a Organização Pan-

Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, 

através do seu comitê executivo, aprovou plano estratégico 

para acesso universal à saúde e a cobertura universal de 

saúde, incentivando os Ministérios da Saúde dos países latino-

americanos a reconhecerem a importância da Atenção Primária 

à Saúde, a fim de melhorar a capacidade e ampliar 

gradativamente a oferta de serviços, para assim, ampliar a 

cobertura das necessidade de saúde da população (REWA et 

al., 2018).  

A enfermagem de prática avançada encontra-se 

atualmente mais presente em países desenvolvidos, 

relacionando-se a oferta de melhor cobertura, redução de 

custos de saúde e melhoria do acesso aos serviços de saúde. 

Além disso, mais de 70 nações estão interessadas em discutir 

como incluir a enfermagem com prática avançada em seus 

cenários de prática em saúde. A implementação dessa prática 

representa importante estratégia para o fortalecimento na área 

da saúde, particularmente no que diz respeito à qualificação, 

recrutamento e fixação de enfermeiros nos serviços de saúde 

(NETO et al., 2018). 

Em abril de 2016 na University of Michigan School of 

Nursing, a cúpula se reuniu novamente com mais de 50 

participantes de países como: Estados Unidos, Canadá, Brasil, 

México, Chile e Colômbia. Esse encontro objetivou examinarem 

competências essenciais para o papel da enfermagem de 

prática avançada na atenção primária a saúde, identificando as 

estratégias e recursos necessários nas universidades, para 

preparar o enfermeiro na prática avançada (CASSIANI; 

ROSALES, 2016). 
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A Justificativa do estudo é evidenciar a importacia da 

implementação da enfermagem de prática avaçanda no âmbito 

da saúde brasileira. Proporcionado reflexão dos profissionais 

sobre a importacia de incorporar a enfermagem de prática 

avançada no ambiente de trabalho, destacando a relevância 

dessa prática para uma assistência segura e de qualidade, 

contribuindo para a redução de agravos. Além disso, o atual 

estudo poderá servir de estímulo para o desenvolvimento de 

outras pesquisas relacionadas a temática. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo conhecer os 

avanços e desafios relacionado a implementação da 

enfermagem com prática avançada no âmbito brasileiro de 

saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão narrativa da literatura. 

Esse tipo de revisão possui um caráter amplo e se 

propõe a descrever e discutir o desenvolvimento ou o ‘estado 

da arte’ de determinado assunto, sob o ponto de vista teórico 

ou contextual. São textos que constituem análise mediante a 

interpretação da literatura cientifica existente. Essa síntese de 

conhecimento a partir da descrição de temas abrangentes 

favorece a identificação de lacunas de conhecimento para 

subsidiar a realização de novas pesquisas. As revisões 

narrativas podem contribuir no debate de determinadas 

temáticas, suscitando questões e colaborando na aquisição e 

atualização do conhecimento em curto espaço de tempo 

(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). 

Levando em consideração que toda pesquisa parte de 

um pressuposto, a inquietude que motivou o desenvolvimento 
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desse estudo foi: conhecer os avanços e desafios relacionado 

a implementação da enfermagem com prática avançada no 

âmbito brasileiro de saúde. Após a formulação dessa questão de 

pesquisa, delimitando os descritores a serem utilizados e se 

deu início ao processo metodológico no que se refere à busca 

online de estudos que contemplassem o assunto em foco. 

O estudo foi desenvolvido no período de outubro a 

novembro de 2019. A busca foi realizada nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) 

indexadas através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

Utilizou-se os descritores padronizados pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) Prática Avançada 

de Enfermagem; Enfermagem; Atenção Primaria à Saúde, os 

quais foram combinados a partir do operador booleano AND 

Subsequentemente, os descritores supraditos foram 

alocados na plataforma online, BVS, e, após o cruzamento, 

obtiveram-se inicialmente um resultado de 145 documentos. 

Desse modo, a primeira filtragem se deu a partir das bases de 

dados almejadas (LILACS 23 resultados, BDENF 11 resultados 

e MEDLINE 123 rsultaos), a partir do primeiro processo de 

filtragem, ficando em 144 resultados. 

O segundo filtro empregado foi o de assunto principal, 

considerando: Prática Avançada de Enfermagem; Atenção 

Primária à Saúde e Padrões de Prática em Enfermagem, 

resultando em 115 resultados. 

Em seguida siniciou a adequação de referências a partir 

dos critérios de elegibilidade dos estudos. Para critérios de 

inclusão, aplicou-se: documentos gratuitos, todos os tipos de 
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documentos, idioma português, inglês e espanhol, e publicados 

entre os anos de 2015 a 2019, obtendo 33 artigos.  

Como critérios de exclusão: documentos repetidos e que 

não contemplassem a temática proposta, sendo excluidos 18 

artigos. Ao final, a amostra compôs-se de 15 artigos que foram 

utilizados como subsídio para a construção deste estudo.  

A partir dos documentos selecionados, foi realizada uma 

leitura crítica e interpretativa com a necessária imparcialidade e 

objetividade, na qual foram relacionadas às informações e 

ideias dos autores com o objetivo do estudo. A partir da leitura, 

os resultados foram apresentados de forma narrativa.  
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Figura 1. Fluxograma com a seleção dos artigos encontrados 

conforme orientação dos critérios estabelecidos. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 2. Fluxograma com processo de elegibilidade dos 

estudos.

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, com aumento do acesso aos serviços de 

saúde, atuação da enfermagem ganhou destaque enquanto 

membro da equipe multidisciplinar, a partir da natureza de seu 

próprio corpo de conhecimentos para a prestação de cuidados 

aos usuários, que vem se expandido amplamente e produzindo 

impactos no exercício profissional. Diante disso fez-se 

necessária à implementação de estratégias para proporcionar 

melhor atendimento e qualificações dos profissionais. Frente 

aos avanços de vários países perante a implementação da 

enfermagem de prática avançada, as discussões para a 

implementação dessa prática em seu território foram iniciadas 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2018).  

No Brasil teve inicio as discussões para implantação da 

enfermagem de prática avançada na atenção primaria à saúde 

em 2015, quando os Representantes do Conselho Federal de 

Enfermagem e da Associação Brasileira de Enfermagem 

reunidos na sede da Organização Pan-Americana da Saúde 

discutiram o futuro e perspectivas no contexto brasileiro para a 

Enfermagem com Prática Avançada (CASSIANI; ROSALES, 

2016; NETO et al., 2018).  

De modo similar a outros países, no Brasil iniciaram-se 

as discussões para implementação da enfermagem de prática 

avançada em resposta a uma necessidade de redução de 

custos, melhoria do acesso ao atendimento de saúde e redução 

do tempo de espera de usuários de serviços de saúde 

(RIBEIRO et al., 2018). 

A proposta de Enfermagem com Prática Avançada no 

Brasil se organiza em três eixos: formação de docentes e 

multiplicadores pelos termos de educação descentralizada que 
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fortaleçam linhas de pesquisa em Enfermagem de Práticas 

Avançadas; implementação de currículo nuclear de práticas 

avançadas para os enfermeiros residentes de programas 

multiprofissionais e medidas para facilitar a implementação de 

protocolos utilizados nos programas de Saúde institucionais 

que regulamentam aspectos como prescrição de medicamentos 

por enfermeiros (OLIVEIRA; TOSO; MATSUDA, 2018)  

Essa prática reforça a importância de investimentos na 

qualificação da formação dos profissionais enfermeiros. O 

Conselho Internacional de enfermeiros recomenda que essa 

prática seja obtida em programas de pós-graduação e suas 

características recomendadas são as seguintes (MAGNAGO, 

2017). 

 

QUADRO 1: Recomendações para sustentação das 
características da Enfermagem de Prática Avançada. 

Preparação educacional  Preparação 

educacional para além 

do ensino geral de 

enfermagem; 

 Distinguir  programas 

educativos que 

preparam os 

enfermeiros para a 

prática avançada de 

enfermagem de forma 

formal; 

 Registro, certificação e 

credenciamento e 

sistema formal de 

licenciamento. 
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Natureza da prática  Capacidade de integrar 

a investigação da 

prática baseada em 

evidências, educação e 

gestão clínica; 

 Alto grau de prática 

independente e 

autonomia profissional; 

 Avaliação de tomada de 

decisão e habilidades 

de raciocínio 

diagnóstico; 

 Competências clínicas 

avançadas 

reconhecidas; 

 Capacidade de prestar 

serviços de consultoria 

a outros profissionais 

de saúde; 

 Planeja, executa e 

avalia programas. 

Mecanismos de 

regulamentação - 

regulamentações 

profissionais específicas do 

país que sustentem a 

prática do EPA 

 Direito de diagnosticar; 

 Autoridade para 

prescrever 

medicamentos e 

tratamentos; 

 Autoridade para 

encaminhar clientes 

para outros 

profissionais; 
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 Autorização para 

admissão de pacientes 

no hospital; 

 Títulos reconhecidos 

oficialmente para 

enfermeiros que 

trabalham em cargos 

de prática avançada; 

 Legislação, política ou 

algum tipo de 

mecanismo de 

regulamentação; 

específica para a 

prática avançada do 

enfermeiro. 

Fonte: MAGNAGO, 2017 e editado pelos autores. 
 

Além disso, essa prática irá estimular os profissionais da 

área e os acadêmicos do curso de graduação em enfermagem 

a buscarem e aprimorar sua formação profissional para além 

dos limites do bacharelado expandido seus conhecimento 

através de especialização, mestrado e doutorado (ZUG, K. E et 

al., 2016; PAZ et al., 2018). 

 Os profissionais de enfermagem que exercem a prática 

avançada de enfermagem são habilitados para tomar decisões 

complexas, fundada em competência clínica e perícia adquirida 

por meio de estudos pós-graduados (PAZ et al., 2018; 

PEREIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Enfermeiros especializados e com treinamentos 

específicos, oferta uma assistência aos serviços de saúde com 

resultados de baixas taxas de complicações nos serviços 
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hospitalares e na atenção primaria, expandindo a competência 

organizacional. Nessa perspectiva, a enfermagem de prática 

avançada pode melhorar a transições de cuidado e a 

comunicação da equipe, garantindo que todas as informações 

sejam entendidas e o planejamento do cuidado atenda as 

necessidades de saúde do paciente (AMARAL; ARAÚJO, 

2018).  

A Enfermagem de Práticas Avançadas pode ser a melhor 

resposta para superação das desigualdades existentes na área 

da saúde. Uma enfermagem empoderada profissionalmente, 

valorizada socialmente, com reconhecimento de sua 

competência técnica e com regulamentação profissional de 

uma carreira adequada que só vem aumentando no país. Os 

estudos indicam que a enfermagem avançada é importante 

para identificar e tratar eventos adversos e suas causas, 

problemas mais comuns ocasionados por má comunicação, 

pressa dos profissionais e interrupções frequentes do processo 

de trabalho (PAZ et al., 2018; AMARAL; ARAÚJO, 2018).  

 Essa prática no contexto brasileiro poderia contribuir 

para o desenvolvimento da profissão e das práticas baseadas 

em evidências, em normas técnicas e legais, desse modo 

fomentar a cobertura das metas projetadas para o sistema de 

saúde brasileiro (PEREIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Essa implementação no país apresenta-se em cinco 

estratégias que são investimento na formação profissional, 

incentivo à educação permanente, introdução da prática 

baseada em evidências, regulamentação da legislação que 

norteia a prática profissional e mudanças no sistema de saúde 

para abarcar a prática ampliada (TOSO, 2016; PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2018). 
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As contribuições e os benefícios da enfermagem da 

prática avançada são voltados para aumento da qualidade da 

assistência prestada aos usuários dos serviços de saúde, 

ampliação do acesso e cobertura dos usuários aos recursos da 

saúde, qualificação das práticas de promoção à saúde, 

prevenção de doenças e reabilitação, além de exercer 

influência positiva sobre a segurança do paciente, contribuindo 

com a redução e diminuição de risco, melhoria na transição de 

cuidados, garantia de padrões nas práticas realizadas e 

contribuir significativamente na prestação de um atendimento 

de qualidade aos pacientes e famílias, seja nos cuidados 

agudos ou na comunidade (AMARAL; ARAÚJO, 2018).  

O impacto positivo que essa prática proporciona segundo 

a Organização Pan-americana de Saúde, é na qualidade da 

assistência prestada na atenção primária à saúde e na 

satisfação profissional dos enfermeiros o desenvolvimento de 

redes colaborativas da enfermagem de prática avançada, de 

maneira a aumentar o número de enfermeiros assumindo 

postos de liderança e maximizando a potencialidade de suas 

práticas, e ainda substituir os esforços conjuntos de instituições 

formadoras, além de grupos de trabalho interprofissionais para 

fortalecer ações intersetoriais e a participação comunitária 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2018). 

Apesar de todos os benefícios que a enfermagem de 

prática avançada proporciona, ainda existem muitas 

dificuldades na sua implementação, por exemplo, a sobrecarga 

do trabalho nas funções do enfermeiro,  pois suas atividades 

rotineiras tradicionais continuam, somadas às práticas clínicas 

adicionais, o aumento do trabalho não corresponde ao aumento 

salarial equivalente, conflitos de trabalho com médicos que 

resistem em reconhecer a prática clínica do enfermeiro no local 
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de trabalho e enfermeiros mal preparados para assumir as 

funções ampliadas (TOSO, 2016). 

Os desafios da implementação da prática de 

enfermagem no Brasil, assim como em outros países incluem: 

a necessidade de ampliar o acesso à educação de pós-

graduação de enfermagem, a importância de aprovar 

alterações nos sistemas nacionais de saúde que permitam que 

os enfermeiros atuem integralmente na assistência de 

enfermagem e desenvolvam a capacidade de liderança de 

enfermagem para influenciar as políticas e o governo 

(AMARAL; ARAÚJO, 2018).  

Além disso, existem obstáculos e barreiras à ampliação 

do papel de enfermeiros que incluem a ausência de proteção 

do titulo da enfermagem de prática avançada, a falta de 

compreensão sobre o papel, as barreiras financeiras em 

relação ao salário e reembolso, as modificações na formulação, 

as regulamentações desnecessariamente restritivas e a 

resistência de outras partes interessadas. Todos esses fatores 

são freios à implementação de novas funções nos ambientes 

clínicos (CASSIANI et al., 2018).  

Para tentar modificar essas dificuldades o país tem que 

investir nas escolas de nível superior progressivamente em 

modelos de ensino aprendizagem que estimulam a reflexão 

pessoal, pondo em prática métodos e técnicas pedagógicas que 

promovem a participação ativa do discente e na capacitação de 

professores, pois há necessidade de que os docentes 

incorporem essa tendência (OLIVEIRA, 2017; ZANETTI, 2015). 

 Há também a necessidade de revisão das políticas de 

incentivo e linhas de financiamento das agências de fomento à 

pesquisa, para que se estimule a produção de conhecimento 

em prática avançada de enfermagem. Deste modo, será 
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possível fortalecer e construir uma ciência em enfermagem, 

vinculada com a realidade da população, que repercutirá no 

reconhecimento do enfermeiro pela sociedade, como agente 

transformador para a qualidade e segurança do cuidado 

(ZANETTI, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

É possível concluir que a visibilidade das práticas 

avançadas ainda é mínima na enfermagem brasileira, o que se 

evidencia pelo pequeno número de estudos brasileiros que a 

trazem como prática efetiva, consistindo assim um desafio para 

a sua implementação de forma que seu reconhecimento ainda 

não é notório, justificado pela falta de discussões que abordem 

sua necessidade, importância e contribuição para o avanço da 

enfermagem. 

Diante do que se expõe é visto que as práticas 

avançadas incluem um novo modelo de fazer saúde e prestar 

assistência de qualidade que ainda não é reconhecido. É 

notório a dificuldade que a enfermagem encontra para a 

implementação das práticas avançadas, dificuldade essa 

percebida pela ausência da sua inclusão no âmbito acadêmico 

e grupos de pesquisa.  

Entretanto, essa mesma dificuldade pode ser sanada 

diante do reconhecimento da necessidade e da contribuição da 

mesma, dentro do serviço e para o desempenho profissional, 

que ao ter autonomia acompanhada de domínio e evidenciada 

por uma qualificação clínica eficaz tende a somar e contribuir 

com o serviço.  

Contudo, além das dificuldades no âmbito da pesquisa e 

academia, é possível analisar com os estudos as diversas 
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barreiras que existem com a implementação das práticas 

avançadas, a qualificação profissional e o esforço dos 

enfermeiros acabam por não ser reconhecido em sua 

remuneração pessoal, o que desmotiva os profissionais a se 

qualificarem e a investirem tempo, mesmo reconhecendo os 

benefícios pessoais e profissionais.  

Há uma necessidade de discutir e conhecer as práticas 

avançadas para o desenvolvimento da enfermagem brasileira, 

visto que o embasamento cientifico apresenta bons resultados 

para a qualificação do profissional e basear-se em evidências é 

basear uma assistência segura e holística.  

Entretanto, a discussão dessas práticas deve ser 

acompanhada da discussão de sua implementação, de forma a 

contribuir para o crescimento de uma enfermagem segura e 

resolutiva em sua prestação de serviço, assim como atender as 

necessidades profissionais da enfermagem como o seu 

reconhecimento e uma assistência para a realização segura de 

seu trabalho. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AMARAL, L. R; ARAÚJO, C. A. S. Práticas avançadas e segurança do 
paciente: revisão integrativa da literatura. Acta Paul Enferm. v.31, n.6, 
p.688-695, 2018. 
CASSIANI, S. H. B. et al. Competências para a formação do enfermeiro de 
prática avançada para a atenção básica de saúde. Acta Paul Enferm. 
v.31, n.6, p.572-584, 2018. 
CASSIANI, S. H. B; ROSALES, L. K. Iniciativas para a Implementação da 
Prática Avançada em Enfermagem na Região das Américas. Esc Anna 
Nery. v.20, n.4, p.01-02, 2016. 
Honig, J; Lindrud, S. D; Dohrn, J. Avançando na direção de cobertura 
universal de saúde: competências de enfermeiros de práticas avançadas. 
Rev. Latino-Am. Enfermagem; v.27, e.3132, p.01-09, 2019. 
MAGNAGO, C. A formação do enfermeiro e a ampliação do escopo de 
prática na Atenção Básica no Brasil. 2017. 218f. Tese (Doutorado em 



AVANÇOS E DESAFIOS  DA IMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM COM 

PRÁTICA AVANÇADA NO ÂMBITO BRASILEIRO DE SAÚDE 

247 
 

Saúde Coletiva), Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de 
Janeiro, 2017. 
Neto, M. V. M. et al. Prática avançada em enfermagem: uma possibilidade 
para a Atenção Primária em Saúde?. Rev Bras Enferm. v.71, s.1, p.764-
769, 2018. 
OLÍMPIO, J. A. et al. Prática Avançada de Enfermagem: uma análise 
conceitual. Acta Paul Enferm. v.31, n.6, p.674-680, 2018. 
OLIVEIRA, J. L. C; TOSO, B. R. G. O; MATSUDA, L. M. Práticas 
avançadas para a gestão do cuidado: reflexão emergente à enfermagem 
brasileira. Rev Bras Enferm. v.71, n.4, p.2181-2186, 2018. 
OLIVEIRA, W. A. A prática avançada de Enfermagem: conceitos e 
possibilidades no Brasil. Brasília. v.2, n. 3, p.01-04, 2017. 
PAZ, E. P. A. et al. Práticas avançadas em enfermagem: rediscutindo a 
valorização do enfermeiro na atenção primária à saúde. Enferm. Foco. v.9, 
n.1, p.41-43, 2018. 
PEDUZZI, M. Enfermeira de prática avançada na atenção básica. Rev 
baiana enferm. v.31, n.4, p.01-03, 2017. 
PEREIRA, J. G; OLIVEIRA, M. A. C. Autonomia da enfermeira na Atenção 
Primária: das práticas colaborativas à prática avançada. Acta Paul 
Enferm. v.31, n.6, p.627-635, 2018. 
REWA, T. et al. Práticas Avançadas de Enfermagem: percepção de 
egressos da residência e do mestrado profissional. Acta Paul Enferm. 
v.32, n.3, p.254-260, 2019. 
RIBEIRO, V. S. et al. Simulação clínica e treinamento para as Práticas 
Avançadas de Enfermagem: revisão integrativa. Acta Paul Enferm. v.31, 
n.6, p.659-666, 2018. 
TOSO, B. R. G. O.  Prática s avançada s de enfermagem em atenção 
primária: estratégia s para implantação no Brasil. Enferm. Foco. v.7, n. 
3/4, p.36-40, 2016. 
ZANETTI, M. L. Prática avançada de enfermagem: estratégias para 
formação e construção do conhecimento. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
v.23, n.5, p.779-780, 2015. 
ZUG, K. E. et al. Enfermagem de prática avançada na América Latina e no 
Caribe:regulação, educação e prática. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
v.24, e.2807, p. 01-09, 2016. 
 
 

 



BIOÉTICA E SAÚDE PÚBLICA: ASPECTOS RELEVANTES DA VULNERABILIDADE 

SOCIAL NA SAÚDE 

248 
 

CAPÍTULO 13 
 

BIOÉTICA E SAÚDE PÚBLICA: ASPECTOS 
RELEVANTES DA VULNERABILIDADE 

SOCIAL NA SAÚDE 
 

Soraya Maria de MEDEIROS1,2 

Andréia Ferreira de SOUZA3 

Eunice Fernandes da SILVA3 

Samyra Kelly de Lima Marcelino4 

¹Professora Doutora do Departamento de Enfermagem da UFRN; 2Orientadora/Professora do 
Departamento de Enfermagem da UFRN; 3Enfermeiras e membros do Grupo de Pesquisa 

Caleidoscópio da Educação em Enfermagem; 4Graduanda de Enfermagem pela UFRN. 
andréia_renier@hotmail.com 

 

 

RESUMO: Há anos nos deparamos com uma realidade ainda 
bastante ameaçadora que vem se agravando continuamente, 
seja ocasionada por falta de atendimento médico, quantidade 
de profissionais e leitos hospitalares insuficientes, longas filas 
de espera, falha na prestação de serviços, falta de 
medicamentos, imperícia, negligência, imprudência, entre 
outros que causem o completo impedimento do direito à vida, 
dignidade da pessoa humana e seguridade social. O presente 
estudo tem por escopo analisar Bioética e Saúde Pública, sobre 
alguns aspectos relevantes da vulnerabilidade social. A 
pesquisa foi realizada por meio de busca online em setembro 
de 2019 através do levantamento bibliográfico de produções 
científicas, disponível no banco de dados virtual da Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS). Os descritores utilizados para a coleta 
de dados foram: Bioética, Saúde Pública e Vulnerabilidade 
Social. Para isso, foi construída a seguinte questão de 
pesquisa: Considerando-se a relação entre Bioética e Saúde 
Pública, quais as as possíveis vulnerabilidades sociais às quais 
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a população usuária dos serviços públicos de saúde encontram-
se expostos?   
O perfil da produção científica foi marcado pela desassistência 
elevada, revelando a necessidade gritante de uma nova 
abordagem para o modelo de discussão diante da integridade 
dos sujeitos considerando a vulnerabilidade frente ao amplo 
processo de exclusão social, considerando assim os aspectos 
biológicos, físicos, afetivos, sociais, como também deveres 
profissionais.  
Palavras-chave: Bioética. Saúde Pública. Vulnerabilidade 
Social.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Há anos nos deparamos com agravamento do quadro de 

saúde. Merece destaque a falta de atendimento médico, 

quantidade de profissionais e leitos hospitalares insuficientes, 

longas filas de espera, falha na prestação de serviços, falta de 

medicamentos, imperícia, negligência, imprudência, entre 

outros que causem o completo impedimento do direito a vida, 

dignidade da pessoa humana e seguridade social.  

A saúde pública compreende o gênero saúde e integra 

os direitos sociais fundamentais, contudo há descaso com a 

questão que vem se agravando por omissão ou ineficiência do 

Estado. Ela integra os direitos sociais e implica diretamente na 

obrigatoriedade da prestação de serviços de saúde por parte do 

Estado. O fato merece destaque, pois essas situações são reais 

e o número de casos aumentam diariamente. Contudo, essa 

questão vem piorando consideravelmente por omissão ou 

ineficiência (PÊCEGO; LIMA, 2014).  

Conforme, Pêcego; Silveira (2013) inegavelmente o 

direito à vida é questionado diante do quadro lastimável que 
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encontramos na saúde. Assim o direito humano que “impõe o 

dever ao Estado” atinge o parâmetro da omissão quanto a 

prestar o direito coletivo à saúde pública. Acarreta exclusão 

social das camadas desassistidas da sociedade e fomenta o 

investimento na saúde privada que sustenta a classe mais 

privilegiada. 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer a 

saúde como direito de todos e dever do Estado o que consta no 

art. 196 e ao sinalizar quanto aos direitos sociais que devem ser 

possibilitados aos cidadãos brasileiros. Esse é o sentido das 

expressões “efetivação, redução do risco de doença, promoção, 

proteção e recuperação”, porém, mesmo após termos nossos 

direitos preservados, estes continuam não garantidos. 

Quando falamos em vulnerabilidade social na saúde, 

pensamos em termos como desassistência, morte antecipada, 

Eutanásia Social ou Mistanásia. Assim a palavra Mistanásia 

tem origem grega: mis, miserável; e thanatos, morte, podendo 

ser traduzida como: “morte infeliz, prematura, abandonada, fora 

de hora e/ou antes do seu tempo (antecipada)” (MENDONÇA; 

SILVA, 2014).  

Essa é uma nova denominação para um problema muito 

antigo, ou seja, a exclusão social resistente à distributividade e 

responsabilidade por parte do Estado quanto à garantia dos 

direitos do cidadão.  

Conforme Stigar et al. (2017) existem significados 

diferentes e várias opiniões a respeito da bioética. E ao 

pesquisar sobre o tema abordado, é possível encontrar muitas 

definições relacionadas a criação ou mesmo, diferentes 

conceitos quanto ao objetivo. 

A Bioética assume o campo interdisplinar, quando enfoca 

as questões referentes à vida humana, definindo os vários 
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princípios que norteiam os cidadãos em prol da vida e da saúde 

(SANTOS et al.; 2014).   

Quando Bioética fundamentada no princípio de 

“proteção” pretende legitimar as políticas sanitárias, uma vez 

que a o direito universal está assegurado no princípio do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e também na Constituição 

Federal Brasileira. De fato entende-se que esta também precisa 

respeitar valores e interesses coletivos na medida do possível, 

preservando os direitos fundamentais das pessoas e grupos 

(SCHRAMM, 2017). 

A dor e o sofrimento quando prolongados ou mesmo 

estendidos a familiares e amigos, cabe ao profissional o papel 

de exercer e de manter o processo de morte de forma 

exagerada e sem sentido. Porém quando a vida é definida como 

bem absoluto, além da liberdade e da dignidade, pode-se estar 

criando um mito, deixando de lado outras características 

relacionadas a saúde e  aspectos familiares (FERREIRA, 2019). 

As moralidades de ações em saúde pública visam 

garantir um padrão de acesso ao serviço e o desenvolvimento 

da capacidade humana. A elevada crise na saúde pública 

denota que enfrentamos uma realidade totalmente precária 

instituída pela carência de recursos financeiros, má 

administração, problemas relacionados à gestão, falta de leitos, 

não justificando a adoção de práticas criminosas, a exemplo, 

abreviação da vida humana diante de situações de fragilidade. 

(SANTOS, et al., 2014). 

Denota-se que a sensibilidade contemporânea, da qual 

emerge a necessidade de repensar um pouco mais sobre os 

padrões da moralidade nos tempos de hoje “mundo complexo 

e extremamente conflituoso”, pela qual surge a ampla 

necessidade de um novo conceito para a ética tradicional (em 
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termos de bioética) deve ser entendida como “ética da 

qualidade de vida”. Vale salientar que também podemos 

restaurar o antigo significado da palavra - ethos (desde os 

primórdios) “amparo”, ou seja, “proteção” (SCHRAMM, 2017). 

O motivo para tratar de tal temática veio da observação 

de diversos casos quanto à omissão, os chamados “crimes 

sociais diários” ressaltando que estes não apresentam 

responsabilização de quem os cometem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que corresponde 

a um primeiro passo de toda a pesquisa científica, desenvolvida 

através de oito fases: escolha do tema; elaboração de um 

plano; identificação; localização; compilação (reunir 

documentos); fichamento; análise e interpretação; redação de 

artigos científicos (LAKATOS; MARCONI, 2007).  

A pesquisa foi realizada por meio de busca online em 

setembro de 2019 através do levantamento bibliográfico de 

produções científicas, disponível no banco de dados virtual da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).  

Os descritores utilizados para a coleta de dados foram: 

Bioética, Saúde Pública e Vulnerabilidade Social. Para isso, foi 

elaborada a seguinte questão de pesquisa: Considerando-se a 

relação entre Bioética e Saúde Pública, quais as as possíveis 

vulnerabilidades sociais às quais a população usuária dos 

serviços públicos de saúde encontram-se expostos?    

Ao iniciar a busca na base de dados foram encontrados 

22 artigos publicados no período de 2013 a 2019. Ao final da 

busca, somente foram selecionados 11 artigos científicos. 

Estabelecemos como critérios de inclusão: artigos que 
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abordavam a temática, escrito na língua portuguesa (Brasil), no 

formato de texto completo. 

 Após a aquisição do material, realizou-se a leitura 

visando identificar as partes que versavam sobre o tema 

abordado e que respondia tanto ao objetivo da pesquisa quanto 

as questões levantadas. Essa revisão bibliográfica possibilitou 

o embasamento teórico sobre o assunto, permitindo fomentar o 

desenvolvimento do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Bioética ou “Ética da vida” precisa ser compreendida 

como nova ciência ética que apresenta características 

interdisciplinares, engloba a dimensão social enquanto “campo 

do saber” e tem como principal objetivo fornecer instrumentos 

teóricos ao formulador de politicas em saúde, podendo, por 

meio do princípio da equidade, priorizar os atendimentos, bem 

como, realizar escolhas governamentais quando se tratar da 

alocação de recursos sanitários (CORGOZINHO; OLIVEIRA, 

2016). 

Além da preservação dos direitos e da vida humana 

precisam ocorrer muitas mudanças tais como de atitude, 

culturais, sociais e até mesmo no sistema de saúde. Faz-se 

necessário discutir e refletir sobre assuntos tão complexos que 

envolvem questões relativas à ética e a bioética com vistas a 

melhorar o nível de atendimento e garantir o acesso ao serviço. 

Assim esse novo âmbito assume o novo campo da ética prática 

no que diz respeito a problemas sanitários, com enfoque nos 

indivíduos e populações afetadas na situação de saúde e bem-

estar (SCHRAMM, 2017). 
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Vale salientar que a seguridade social se divide em 

direito de assistência social e o direito universal à saúde 

preventiva e terapêutica. Estes estão assegurados através da 

Constituição Federal (1988) no art. 194 “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”, 

como também no art. 196 “Saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”.  

O grave problema destaca-se no que diz respeito ao 

“direito à saúde” mencionado anteriormente, pois o Estado, 

poder social institucionalizado, responsável pela organização 

do sistema público (único) de saúde e, paralelamente, pela 

fiscalização do sistema privado, não atinge o fim quantitativo e 

qualitativo adequado durante o uso das medidas de prevenção 

e tratamento de doenças e agravos, não se estende a atender 

a todos, privando incontavelmente um grande número de 

cidadãos dos direitos à saúde, integridade física e dignidade, 

mesmo sabendo que estes são assegurados a todo e qualquer 

cidadão brasileiro.  

Sabemos que estes direitos ora mencionados 

anteriormente abrangem mais do que uma questão social. Esse 

assunto tão grave ainda é muito pouco discutido pela 

sociedade. Segundo Pêcego; Silveira (2013) Mistanásia ou 

eutanásia social, é a “morte antecipada” por falta de assistência, 

pois a vítima nem sequer entra/ingressa no sistema de saúde. 

Essas que são as mais atingidas numa governança 
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hegemônica neoliberal e acabam sendo excluídas da sociedade 

por intermédio de uma morte prematura e miserável. 

Discorre sobre a mistanásia que ela é uma fonte de 

exclusão social tida como característica firmada de um retrato 

da sociedade atual, marcada por sofrimento, angústia e dor, 

frente a casos e fatos ocorridos e inaceitáveis.  

O Estado deixa muitas pessoas morrerem em 

decorrência da mistanásia. As vítimas são atingidas por rastros 

de omissão, desrespeito, desassistência, o que determina não 

somente o chamado crime social decorrente de um erro 

contínuo, mas também, envolve amplos aspectos como: 

desresponsabilização, abandono, descaso, impunidade, 

exclusão social ou econômica, precariedade, dor, sofrimento e 

principalmente antecipação do processo morte e morrer. O art. 

1°, inciso III da Constituição Federal (1988) traz como Princípio 

Fundamental “a dignidade da pessoa humana” e não é levado 

em conta nesse caso.  

A respeito do relato anterior, encontramos circunstâncias 

que marcam um cenário. Por isso, alguns serviços da Saúde 

Pública procuram realizar o controle, porém sabemos que 

existe a necessidade de ações adicionais que devem ser 

aliadas para ampliação do cuidado e proteção. Dessa forma, 

Mendonça; Silva (2014) descreve sua opinião, informando que 

é função do Estado garantir e lutar pela dignidade da pessoa 

humana. Assim, os direitos fundamentais são negligenciados 

devido a inoperância do sistema. 

É notável que as vulnerabilidades sociais apresentam  

como características latino-americanas a presença marcante  

nas construções relacionais, bem como, amplificam  problemas 

na coprodução de uma relação dialógica. Ademais quando 

observados questões relativas a tensão e conflito contruídos 
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entre diálogo e razão, a bioética é englobada e  chamada a 

debater um sentido comum, pois assume característica 

universalizante com consideração aos vulnerados, em ações de 

proteção e intervenção solidária e sustentável (GOMES; 

RAMOS, 2015). 

Ainda que haja diversos avanços tecnológicos, o quadro 

atual da saúde pública revela constantes dificuldades 

enfrentadas pela população no Brasil no que diz respeito a más 

condições sanitárias, desigualdades ou determinantes de 

saúde.  

Corroborando ao estudo Stigar et al. (2017) destaca 

também a importância da “humanização”, haja vista que esta 

deve ser vista como aposta centrada na ética de ordem 

preferencial durante a assistência à saúde. Ela faz parte de 

diversas áreas tanto no campo do saber (meio educacional e 

filosófico) quanto nos  segmentos da sociedade (mundo 

corporativo, ambiente religioso) e principalmente área da 

saúde. 

Analisando a amostra, face aos aspectos descritos em 

questão, observamos os seguintes temas envolvidos nos  

artigos encontrados: direito, autonomia, humanização, 

legislação, legalização, negligência, imperícia, imprudência, 

desassistência, omissão e crime social. 

 A amostra compreende estudos realizados no ano de 

2013 a 2019, pela qual dos assuntos abordados o que 

predominou foi Bioética.  

 Sete artigos compuseram a amostra final da presente 

pesquisa. O quadro 01 representa a caracterização desses 

estudos. 
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Quadro 01. Caracterização da amostra quanto a autoria, ano, 

periódico e tema do estudo. 

ID Autor/ano Revista Tema 

1 Pêcego e 

Silveira (2013) 

Rev. Unaerp 

 

Mistanásia 

2 Santos (2014) Rev. Bioét. Bioética e 

Eutanásia 

3 Mendonça e 

Silva (2014) 

Rev. Busgentium. Vida, Dignidade e 

Morte 

4 Gomes e 

Souza (2015) 

Rev. Interf. Bioética 

5 Corgozinho e 

Oliveira (2016) 

Rev. Saúde Soc. Equidade em 

saúde e Bioética 

6 Schramm 

(2017) 

Rev. Ciênc. saúde 

colet. 

Bioética e 

Equidade em 

saúde 

7 Ferreira (2019) Rev. Bioét. Mistanásia e 

qualidade de vida 

Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

 

Os autores destacaram ainda, a relevância do uso da 

Bioética, já que esta assume questões referentes e inerentes à 

vida como também, princípios que norteiam os cidadãos em 

prol da saúde.  

Na atualidade, este panorama configura a necessidade 

de uma nova abordagem, com relação ao processo inerente a 

http://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/258/265
http://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/258/265


BIOÉTICA E SAÚDE PÚBLICA: ASPECTOS RELEVANTES DA VULNERABILIDADE 

SOCIAL NA SAÚDE 

258 
 

vida e integridade dos sujeitos, configurando seus direitos 

diante dos aspectos: biológico, físico, funcional, afetivo, familiar, 

social, deveres profissionais, legislação vigente, uso da ética e 

bioética. 

Quando o amplo significado de proteção desenvolvido 

pela bioética é aplicado aos problemas da Saúde Pública, na 

tentativa de procurar compreender os aspectos morais e 

resolver conflitos que afetam a qualidade de vida, este visa 

integrar os dois aspectos envolvidos: responsabilidade moral 

por parte dos agentes sanitários e a eficácia da ética 

(SCHRAMM, 2017). 

Precisamos entender que a superação dos problemas de 

saúde pública passa necessariamente por mudanças na forma 

organizacional das sociedades. Enquanto condições objetivas 

não se estabelecem para que elas ocorram, resta o uso de 

determinadas ações e medidas preconizadas buscando a 

reversão dos elementos estruturais.  

Nesse sentido, é importante uma maior atenção por parte 

das entidades de saúde. Assim, tanto a prevenção do 

adoecimento quanto da gestão de riscos à saúde necessitam 

de reformulação. Tratando diretamente da prática da promoção 

de estilos de vida saudáveis, e por outro, dos aspectos da 

proteção, observamos que “proteger” parece estar pressuposto 

mesmo que “implícito” nas políticas sanitárias (SCHRAMM, 

2017). 

Sobre o contexto das das filas de espera para cirurgias 

ou mesmo a espera por atendimentos especializados no 

sistema de saúde não atinge a todos. Provavelmente a rede 

assstencial não consegue cobrir a demanda de pessoas que 

necessitam de atendimento. É possível também especularmos 

sobre os possíveis efeitos que esse sistema de saúde pautado 
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pela qualidade da assistência pode ter na diminuição da 

morbidade geradora de incapacidade (MELO, 2014). 

Debater quanto à melhor forma de garantir a prestação 

dos serviços de saúde, optar por um paradigma socialmente 

mais “correto”, tentar implantar tais mudanças é o melhor 

caminho. Precisamos lutar por essas transformações.  

Podemos definir a mistanásia como “morte miserável dos 

excluídos”, dessa forma, devemos compreender que o 

processo de “nadificação” do indivíduo é intenso, mesmo 

quando esse deveria ter seu direito garantido e preservado, pois 

se a “saúde é direito de todos e dever do Estado” art. 196 da 

Constituição Federal (1988).  

Assim, torna-se imprescindível o uso da ética para 

nortear sobre assuntos relacionados a moral. Logo, as questões 

que envolvem fatores morais ocasionam consequências 

biológicas e sociais. Já a bioética deve ser utilizada diante das 

práticas das ciências da vida e cuidados de saúde, visto que 

sua representatividade abrange diferentes áreas. Cabe 

destacar que a quebra dos princípios fundamentais da saúde 

podem acometer muitas vítimas de um modo geral. (STIGAR et 

al., 2017).  

Para garantir os direitos da população e intervir no 

contexto social é preciso promover a saúde através da 

distribuição de bens e serviços. A implementação de políticas 

nessa área devem ser baseadas em estratégias que consigam 

atingir uma grande parcela da população, bem como, possam 

corrigir os grandes desequilíbrios sociais presentes no Brasil. 

Observa-se que ocorre uma má distribuição de renda e dos 

recursos públicos destinados a saúde (BARCHIFONTAINE, 

2019). 
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Quanto as constantes situações de desigualdade 

econômica, vulnerabilidade social e as iniquidades em saúde 

observa-se que estão interligadas, merecendo destaque para a 

montagem de estratégias e prioridades durante o uso dos 

recursos públicos.  

Entendendo que é possível resolver essas situações no 

campo da saúde, estas novas proposições se contrapõem. 

Lembrando que a escuta profissional deve ser baseada na 

prática da seguridade social e pautada no paciente, e não pode 

somente interessar apenas o aquilo que o profissional quer 

ouvir, deixando a realidade social com enormes iniquidades 

(GOMES; SOUZA, 2015). 

A Equidade em saúde deve estabelecer  oportunidades 

com prioridade para populações mais vulneráveis com vistas a 

alcançar o potencial necessário visando atender os menos 

favorecidos e vulneráveis. Espera-se que o uso da  ética em 

prol da justiça social tenham como regra a ampliação da 

atenção aos indivíduos mais carentes da sociedade 

(CORGOZINHO; OLIVEIRA, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

  

 O perfil da produção científica foi marcado pelos altos 

índices de negligência, revelando uma necessidade urgente de 

uma nova abordagem para o modelo de saúde, que venha a 

contemplar a integridade dos sujeitos assistidos, no caso, os 

usuários dos serviços de Saúde Pública no Brasil.  

 Constata-se portanto, uma forte vulnerabilidade dessa 

população a todos os aspectos relativos ao processo de 

exclusão social, tais como os aspectos biológicos, físicos, 

afetivos, sociais, como também deveres profissionais.  
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Depois de realizado o levantamento bibliográfico, 

observou-se que dos poucos materiais literários encontrados, 

alguns precisaram ser descartados. Também, pode-se observar 

que faltam publicações por parte dos profissionais da saúde 

pública sobre o assunto abordado.  

Conclui-se que o perfil da produção científica sobre a 

temática abordada foi marcado por pontos negativos dentre 

eles, o amplo processo de desassistência, que revela privação 

dos direitos preservados pela Constituição.  

Cabe ressaltar que esse é um problema que abrange 

implicações pragmáticas moralmente pertinentes, atinge boa 

parte da população, caracteriza-se como natureza grave e tem 

conseqüências ou danos irreversíveis.  

 Este panorama configura a necessidade de uma nova 

abordagem, com vistas à busca de um novo modelo de 

discussão para a relação do processo inerente a vida – a 

integridade dos sujeitos, configurando seus direitos diante dos 

aspectos: biológico, físico, funcional, afetivo, familiar, social, 

deveres profissionais, legislação vigente, uso da ética e 

bioética. 

A temática estudada é de extrema relevância, uma vez 

que configura em face, o propósito da continuidade da vida, 

dignidade da pessoa humana e seguridade social, 

principalmente quando se observa uma tendência de supressão 

destes direitos e a constante minimização de sua aplicabilidade. 

 Ressalta-se que a superação dos problemas de saúde 

pública passa necessariamente por mudanças na forma 

organizacional das sociedades. Faz-se necessário repensar 

quanto à melhor forma de garantir a prestação dos serviços de 

saúde.  
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Há que constrir condições que garantam  a efetivação 

dessas mudanças na ralidade cotidiana dos serviços,  

buscando a reversão dos elementos estruturais que se 

fundamentem em novas práticas de transformação.  

Considerando a realidade investigada, observa-se que a 

principal solução seria cobrar através dos meios jurídicos de 

forma ágil, efetiva e gratuita a garantia dos direitos preservados 

e estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 quanto ao 

atendimento da saúde pública. 

Observa-se que o estudo da Bioética possui grande 

representatividade devido a grande necessidade de no que 

refere à “ética da vida”. As reflexões pertinentes a tal temática 

apontam para a importância do conhecimento por parte dos 

profissionais, gestores que devem estar  preparados para uma 

atuação mais eficaz, além oferecer ações governamentais de 

controle das fragilidades sociais, relacionadas a qualidade de 

vida da população em geral. 

Finalizando, vale salientar que a garantia social também 

é direito de todo e qualquer cidadão. Podemos definir a 

mistanásia como “morte miserável dos excluídos”, dessa forma, 

devemos compreender que o processo de “nadificação” do 

indivíduo é intenso, mesmo quando esse deveria ter seu direito 

garantido e preservado. 

Hoje, é importante que a superação dos problemas de 

saúde pública passe necessariamente por mudanças na forma 

organizacional e melhorias das sociedades. Construindo 

condições que assegurem  a efetivação dessas mudanças na 

realidade e vida cotidiana nos serviços,  buscando a reversão 

dos elementos estruturais, fortalecendo novas práticas de 

transformação para então vislumbrar um futuro melhor, no que 
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se refere a qualidades de saúde, adotando medidas de cuidado 

durante à assistência. 
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RESUMO: O câncer colorretal é o terceiro tipo de câncer que 
mais acomete mortes no mundo. O tratamento de primeira 
escolha é a ressecção cirúrgica e a quimioterapia. Contudo, 
muitos casos são refratários ao tratamento de primeira escolha 
e tendem a desenvolver metástases. O avanço no 
conhecimento do sistema imunológico e de seu comportamento 
frente às neoplasias tem levado a novas modalidades de 
tratamento do câncer colorretal, promovendo terapias mais 
eficazes. O presente estudo objetiva discutir avanços no 
tratamento imunoterápico do câncer colorretal. A pesquisa 
consiste em uma revisão de literatura, nas bases de dados 
Pubmed e Scielo, nas quais foram selecionados 27 artigos, nos 
últimos 5 anos, na língua inglesa e/ou portuguesa. Os estudos 
demostraram que a terapia anti-CTLA-4 e anti-PD1/PD1L, 
inibidores do checkpoint imunológico, inibem respostas 
inflamatórias, induzindo respostas antitumorais. A imunoterapia 
usando transfusão adotiva de células T, mostrou-se eficaz na 
progressão da sobrevida, e células SLN-T apresentaram 
respostas imunes antitumorais locais. Anticorpos terapêuticos, 
como anti-CTLA-4, PDCD1, e CD274 melhoram a eficácia da 
atividade antitumoral das células T. É importante ressaltar que 
o câncer colorretal é um problema de saúde pública e é 
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primordial busca contínua por novos métodos que minimizem 
os efeitos da doença e proporcionem melhores índices de 
remissão, principalmente no carcinoma colorretal metastático. 
 
Palavras-chave: Imunoterapia adotiva. Inibidores do 
checkpoint imunológico. Terapias no tratamento do câncer 
colorretal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que, no Brasil, o câncer colorretal (CCR) é a 

terceira neoplasia mais frequente em homens e a segunda 

entre as mulheres, ainda mais, que para cada ano do biênio 

2018/2019, sejam diagnosticados 36.360 novos casos (INCA, 

2019). Por conseguinte, segundo dados da Sociedade 

Americana para O Câncer, nos EUA, é a terceira principal causa 

de mortes atreladas ao câncer, afetando geralmente pessoa 

mais idosas. 

O CCR surge a partir de alterações genéticas de células 

da mucosa colônica evoluindo para pólipos adenomatosos e 

lesões benignas que podem crescer na parede interna do 

intestino grosso (SILVA, 2016).  

Os predominantes fatores de risco para o CCR 

compreendem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 

ingestão de gordura, tabagismo e falta de exercícios (SILVA, 

2016). Outras causas estão envolvidos no processo desse tipo 

de câncer, como mutações de oncogenes, genes supressores 

de tumor ou proto-oncogenes, como TP53, abrangidos no 

mecanismo de reparo do DNA e silenciamento mediado por 

microRNAs (miRNAs) (MARMÓL et al., 2017).  

O avanço no conhecimento do funcionamento do sistema 

imunológico e de seu comportamento frente às neoplasias nos 
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tem levado a novas modalidades de tratamento do câncer. 

Evidências acumuladas demonstraram que a imunoterapia com 

vacinas contra o câncer e transfusões de células T adotivas 

pode melhorar os resultados como um adjuvante ao tratamento 

padrão atual do CCR (ZHEN et al., 2015). Ademais, as 

principais terapias que apresentam êxito no tratamento incluem 

inibidores de checkpoint imunológico, transferência de células 

adotivas, anticorpos monoclonais e vacinas preventivas. 

No Brasil, e em países no processo de desenvolvimento, 

com o aumento da expectativa de vida, as neoplasias tem 

atingido um nível de importância crescente, principalmente no 

perfil de mortalidade e morbidade. Desse modo, sabendo que o 

câncer colorretal é um problema de saúde pública primordial, 

diante desses fatores abordados, objetiva-se com esta revisão 

discutir avanços no tratamento imunoterápico do câncer 

colorretal, estimulando-os a aprofundar o conhecimento nas 

várias frentes de atuação do seu tratamento. 

 

METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, o presente estudo consiste em uma 

revisão do conhecimento disponível na literatura, onde foi 

realizada uma busca bibliográfica nos bancos de dados 

informatizados. Para essa análise foi utilizada a base de dados 

Pubmed, Science, UNILUS, Scielo, além de teses, revistas e 

sites nomeados como INCA, American Cancer Society, 

compilando as informações necessárias para compor a 

pesquisa. 

Foram utilizados termos como ‘’instabilidade de 

mRNAs’’, ‘’avanços imunoterápicos’’, ‘’quimioterapia 

adjuvante’’. A partir disso, selecionou-se 27 artigos, publicados 

nos últimos 5 anos, escritos em português ou inglês. Excluíram-
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se os artigos antes do período de 2015, para assim possibilitar 

a extração de informações atualizadas sobre o desfecho 

estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema imunológico tem a capacidade de reconhecer 

e erradicar células cancerígenas, consequentemente 

controlando a imunogenicidade e a carga tumoral (JORGE, 

2019). O checkpoint ou ponto de verificação é o local onde as 

células cancerígenas evitam, por serem atacadas pelo sistema 

imunológico, sendo assim, as terapias imunoterápicas atuam 

inibindo esses pontos de controle, reestabelecendo a 

imunidade no combate à células cancerígenas. 

As células T são células que compõe o sistema de 

imunidade, com a funcionalidade de reconhecer células 

cancerosas, quando unidas ao complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) em células apresentadoras de 

antígenos (APC). Para ativação dos linfócitos T, é primordial 2 

tipos de interações. A primeira, entre o receptor do linfócito T 

(TCR) e o antígeno do MHC na célula apresentadora de 

antígeno (APC), sendo a última de suma importância para 

promover a resposta imunológica. A segunda interação, é 

primordial a junção da molécula CD28 no linfócito, com o 

CD80/CD86, que é seu ligante na APC. 

A partir do desenvolvimento de novas técnicas para 

otimizar a resposta imunológica diante do câncer colorretal, 

identificou-se a molécula CTLA-4, expressa pelos linfócitos T 

depois de ativados, assemelhando-se as CD28, ativando uma 

resposta imunorreguladora que inativa a ação dos linfócitos T. 

Dessa forma, os medicamentos que atuam nesse sistema são 
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os inibidores de checkpoint imunológicos, seguindo por duas 

terapias, terapia anti-CTLA-4 e anti- PD1/PD1L (ONCOGUIA, 

2019). 

A terapia anti-CTLA-4, como citado acima, apresenta um 

mecanismo imunorregulador inibidor da resposta inflamatória 

contra o câncer, o qual evita maiores danos teciduais, 

protegendo as células contra ação da doença. O Ipilimumabe 

foi o primeiro anticorpo monoclonal contra a CTL-4, e seus 

efeitos indicaram uma regressão no melanoma, carcinoma 

renal, câncer de próstata, carcinoma urotelial e câncer do ovário 

(JORGE, 2019). 

A outra terapia do checkpoint, anti-PD1, tem ação direta 

sobre os receptores dos linfócitos T, diferente da CTLA-4 que 

age na interface CD28/CD80, viabilizando um sinal 

imunorregulador adicional. Após o reconhecimento das células 

T, e o desencadeamento do TCR, depois que há expressão do 

receptor regulador negativo PD-1, produz IFN-y que estimula a 

atividade de defesa de outras células, resultando na expressão 

do PD-L1, desativando respostas antitumorais. O Nivolumabe, 

Pembrolizumabe e Atezolizumabe são medicamentos anti-

PD1L utilizados no tratamento do câncer, atuando na terapia do 

checkpoint imunológico (JORGE, 2019). 

A imunoterapia usando vacinas contra o câncer ou 

transfusão adotiva de células T, mostrou-se eficaz na 

progressão da sobrevida, e ainda mais, seus resultados 

melhoraram com adjuvantes no processo do tratamento, sendo 

estes, células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) e 

os linfócitos infiltrantes de tumores (TILs). A expansão de 

células T citotóxicas dos linfonodos que drenam os tumores 

(TDLNs) servem como fonte de potencial de células T reativas 

a tumores (ZHEN et al., 2015). Para reconhecer o local sublime 

para obtenção dessas células T reativas a tumores da 
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imunoterapia adotiva no tratamento do câncer colorretal, 

comparou-se entre as PBMCs, TILs e células SLN-T. 

As células SLN-T são uma fonte de linfócitos reativos a 

tumores, que se proliferam após antígenos tumorais autólogos 

serem estimulados, sem vacinação prévia in vivo ou 

suplementação de antígenos tumorais sintetizados. Após 

expansão de células CD8+ e CD4+ específicas para tumores, as 

células SLN-T podem ser transfundidas com segurança de volta 

aos pacientes com auxílio de adjuvantes. O SLN é um local 

específico em que os linfócitos encontram, primordialmente, os 

antígenos tumorais com células apresentadoras de antígenos 

(APCs) e partir disso, induzem respostas imunes antitumorais 

locais. 

Estudos relatam que quando há injeção das células 

tumorais primárias, há indução de células T sensibilizadas nos 

locais da injeção. Essas células podem ser expandidas pelo 

estímulo anti-CD3, que são anticorpos monoclonais que se 

ligam à essas células T, atuando como imunossupressores; 

podem ser expandidas independente do desenvolvimento de 

células CD28 e interleucina-2, ambas responsáveis pela 

maturação das células T envolvidas no processo de imunidade 

(ZHEN et al., 2015). 

Viabilizando outra técnica imunológica para tratamento 

do câncer de cólon e reto, com base nas informações já 

apresentadas no estudo, é possível relatar que as células 

tumorais necessitam evitar as respostas imunes antitumorais. 

O grau de infiltração de linfócitos T, como células T citotóxicas 

CD8+ e as células T de memória efetora CD45+RO (PTPRC)+, 

estão relacionadas à instabilidade de microssatélites de alto 

nível (MSI-alto) e à um prognóstico favorável (DOU et al., 2016). 

Esses microssatélites são marcadores genéticos que repetem 

os pares das bases do DNA, como AT, GC.  
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Descobriu-se que anticorpos terapêuticos contra 

moléculas de ponto de verificação imune, como as CTLA-4, 

PDCD1, e CD274 (ligante da PDCD1 1), melhoram a eficácia 

da atividade antitumoral das células T, isso implica, 

consequentemente, uma progressão do resultado em vários 

tipos de tumores. Sendo assim, quando há um bloqueio 

imunológico do ponto de verificação, torna-se eficaz nos 

subtipos de microssatélites-alto no tratamento do câncer 

colorretal. Esse tipo de câncer, que apresentam elevados 

índices de MSI, geram antígenos mutagênicos, podendo 

acometer uma resposta benéfica imune linfócitária, que significa 

a regulação das vias de verificação imune (DOU et al., 2016). 

Outro fator que influencia na infiltração dessas células 

imunes nesse tipo de de câncer são os microRNAs (miRNAs), 

são pequenas unidades de RNA não codificantes que regulam 

negativamente a expressão do gene alvo por meio da 

degradação do RNA mensageiro (mRNA) ou através da inibição 

do processo de tradução (LIN; GREGORY; 2015). Ou seja, os 

miRNAs, são reguladores críticos da expressão gênica, que 

podem modular a expressão de vários genes e mRNAs, e sua 

amplificação e expressão intensa estão intrinsicamente 

relacionadas com o câncer, capazes de conduzir a 

tumorigênese.  

As proteínas são codificadas por genes, segmentos de 

DNA, que estão por todo o genoma. Os RNA mensageiros 

(mRNA) tem a função de ler e transcrever esses genes, 

traduzindo-os em proteínas. Se em uma célula apresentar muita 

proteína, ações irão ser tomadas para regulação de toda 

proteína, com isso poderá ocorrer menos transcrição de mRNA, 

ou sua quantidade para o processo de tradução pode reduzir. 

Uma alternativa desse evento ocorrer é pela ação dos 

microRNAs, por serem pequenos são codificados em todo seu 
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genoma, porém não são traduzidos em proteínas. Esses 

miRNAs destinam-se a mRNAs específicos aos quais são seus 

complementares. Sendo assim, uma vez que os miRNAs se 

combinam e ligam-se ao seu mRNA complementar, recruta-se 

um grande complexo de proteínas para o par de RNA, cortando 

o RNA mensageiro em pedaços ou o mantém nesse mesmo 

complexo para que não seja mais traduzido em proteínas.  

Os microRNAs parecem estar envolvidos em múltiplas 

redes fisiopatológicas e na patogênese de um amplo espectro 

de doenças humanas, incluindo câncer e inflamação. Tem sido 

utilizados para a detecção precoce de câncer colorretal, 

essencial para melhorar o prognóstico, reforçando seu potencial 

como biomarcador e alvos farmacológicos para vacinas (LIN, J. 

et al, 2017). 

Além disso, o let-7, família de microRNA, apresentou 

relevante ação na imunidade do hospedeiro, mediada por TLR4 

no processo de infecção. O let-7, indicou a regulação da 

ativação imunológica em várias células. Nas epitelias humanas, 

suprimiu respostas imunes aos patógenos por meio da inibição 

do receptor Toll-like 4 (TLR4), ainda mais, a sua regulação 

negativa restaura a ativação imune. Além do que, a família let-

7 ressaltou regular o funcionamento das células T, primordiais 

na defesa contra agentes desconhecidos (DOU et al., 2016).  

Porém, ainda encontrou-se uma controvérsia na ação da 

let-7, em que a sua expressão poderia também inibir a resposta 

imune linfocítica no câncer colorretal, por meio da densidade de 

células CD3+ e CD45+ em tecidos de câncer, isso implica na 

regulação negativa da imunidade, mediada pelas células T no 

câncer colorretal. Por fim, vale implicar a partir de todas as 

pesquisadores que a partir do direcionamento de microRNAs 

pode-se obter sucesso no tratamento imunoterápico.  
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CONCLUSÕES  

 

 Apesar do câncer colorretal metastático ter um prognóstico 

ruim, com uma taxa de sobrevida de 5 anos muito baixa, foi 

possível demonstrar nesse estudo que a imunoterapia pode 

realmente melhorar os resultados no tratamento do CCRm, 

principalmente com uso de adjuvantes como a ciclofosfamida e 

moduladores de microRNAs. Acredita-se que com o avanço no 

desenvolvimento dessas novas terapias será possível 

minimizar os avanços do câncer colorretal, bem como outros 

tipos de câncer, bem como aumentar a taxa de sobrevida em 

pacientes com tumor refratário. 
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RESUMO: A leishmaniose visceral é uma zoonose que atinge 
indivíduos no mundo inteiro e, apesar de ser muito associada 
às áreas rurais, há uma intensa ocorrência de casos dentro das 
áreas urbanizadas. Com isso, pode-se dizer que o parasita 
Leishmania infantum chagasi e o vetor Lutzomyia longipalpis se 
distribuíram, também, para a zona urbana tornando-se um 
importante problema de saúde pública no Brasil. Uma análise 
da prevalência nos últimos anos dos casos referentes à 
Leishmaniose Visceral (LV) tem importância e relevância para 
o estado da Paraíba, a fim de saber o quão vulnerável o estado 
se encontra a essa zoonose. Esta foi uma pesquisa quantitativa, 
documental e descritiva, realizada no segundo semestre do ano 
de 2019, sendo desenvolvida através de um levantamento de 
dados de casos confirmados para a doença no estado da 
Paraíba no período entre 2013 a 2017. Os dados alçados para 
o levantamento de casos confirmados foram obtidos pela 
plataforma DATASUS. Neste período foram confirmados 222 
(duzentos e vinte e dois) casos de LV. Observou-se que a maior 
quantidade de casos foram registrados na cidade de Campina 
Grande, seguida por João Pessoa. Apesar da Paraíba ser um 
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dos estados do Nordeste com a menor quantidade de casos de 
LV, ainda possui um alto número de casos registrados.  
Palavras-chave: Zoonose. Calazar. Leishmania. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo a leishmaniose visceral foi 

confundida com outras patologias, devido à semelhança de 

suas manifestações clínicas com outras endemias. Na Índia, os 

médicos coloniais a descreviam como caquexia malárica ou a 

confundiam com a anemia causada por helmintos hematófagos. 

Apenas no século XIX foi corretamente descrita, sendo 

considerada uma zoonose que atinge populações em vários 

países do mundo. Inicialmente esta parasitose estava 

associada a áreas rurais mas, em decorrência das diversas 

mudanças no ambiente, tais como a urbanização progressiva e 

desordenada, o desmatamento das regiões periurbanas e o 

processo intenso de migração, tem ocorrido uma maior 

distribuição da doença para além das áreas endêmicas, 

fazendo com que a patologia apresente, hoje, um novo modelo 

de distribuição eco-epidemiológico urbanizado, tendo, 

atualmente, grande relevância no contexto epidemiológico das 

principais áreas urbanas do Brasil e do mundo (LUCENA; 

MEDEIROS, 2018; NEVES et al., 2016). 

Até 2018, 200 países e territórios já haviam reportado 

esta parasitose à Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO), 

e 97 países e territórios são considerados endêmicos para 

leishmaniose. Isso inclui 65 países que são endêmicos tanto 

para a forma visceral quanto para forma cutânea da parasitose, 

10 países que são endêmicos apenas para leishmaniose 

visceral e 22 países que são endêmicos apenas para 
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leishmaniose cutânea. Quatro outros países já relataram casos 

de ambas as formas da doença (WHO, 2019). 

No Brasil, a leishmaniose visceral foi inicialmente 

considerada uma infecção que apresentava endemismo em  

áreas rurais, sendo incidente principalmente nos estados   

nordestinos brasileiros. Entre 1980 a 2009, 71.119 casos novos 

da doença foram  notificados no Brasil, apresentando uma 

média de 2.452 casos por ano. Verifica-se também um número 

crescente de leishmaniose visceral humana em grandes 

metrópoles do Brasil, ainda com a maioria de casos registrados 

na Região Nordeste (BRASIL, 2019; LUCENA;  MEDEIROS, 

2018). 

A identificação e a classificação taxonômica do gênero 

Leishmania foram por muito tempo baseadas nos aspectos 

clínicos apresentados pela doença. Por isso define-se 

Leishmaniose Visceral (LV) ou calazar, como uma doença 

crônica grave, potencialmente fatal para o homem, cuja 

letalidade pode alcançar até 90% quando não se institui o 

tratamento adequado. É causada por espécies do gênero 

Leishmania, pertencentes ao complexo Leishmania 

(Leishmania) donovani. Três espécies  de Leishmania estão 

envolvidas  nesta  patologia: Leishmania (Leishmania) 

donovani, Leishmania (Leishmania) infantum e Leishmania 

(Leishmania) chagasi,  sendo  que  somente  esta  última  ocorre  

no novo mundo (NEVES et al., 2016). 

Recentemente foi descrito que, no Brasil, a espécie que 

causa a leishmaniose visceral é a Leishmania (Leishmania) 

infantum chagasi, que é transmitida principalmente pelo inseto 

Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis. Os cães domésticos são 

considerados os principais reservatórios urbanos deste 
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protozoário, e desempenham um importante papel na 

transmissão e epidemiologia da doença (LYRA et al., 2015). 

Na leishmaniose visceral canina geralmente o quadro 

clínico inicia-se com lesões cutâneas, pequenas úlceras rasas 

e pelo opaco. Com evolução da doença observa-se 

onicogrifose, esplenomegalia, linfoadenopatia, alopecia, 

dermatites, úlceras de pele, ceratoconjuntivite, coriza, apatia, 

diarreia, hemorragia intestinal, além de hiperqueratose. É bem 

visível que nos cães a pele é primeira região do corpo que mais 

manifesta os sinais clínicos, pelo fato de ser o local onde 

acontece a primeira interação entre o parasita e o sistema 

imune do cão, além de ser o local onde se encontra grandes 

quantidades de formas amastigotas do parasita (QUEIROZ et 

al., 2019).  

Segundo Maia-Elkhoury et al. (2016), a LV é endêmica 

em 20 Unidades Federadas, tendo sido registradas média anual 

de 3.380 novos casos, incidência de 2/100.000 habitantes e 

letalidade de 5,3% no período de 1994 a 2003. No Brasil, a 

média de casos de LV no período de 2005 a 2009, foi de 3.679 

casos/ano com uma taxa de letalidade de 5,8% em 2009. 

Os  canídeos  são os  principais  reservatórios do  

parasito,  sendo  que o cão  doméstico parasitado é considerado 

um perigo potencial para a transmissão para os seres humanos. 

Por isso  há  um  controle  muito rígido  sobre  a  população 

canina, chegando  até  ao  sacrifício  dos animais, no caso de 

cães parasitados (MACHADO; SILVA; VILANI, 2016). 

Devido às limitações para o diagnóstico clínico, seja de 

homens ou de cães, não bastam apenas observações clínicas, 

tendo em vista que as manifestações clínicas podem ser 

parecidas com a sintomatologia de outras patologias, tais como 

malária e toxoplasmose, por isso é imprescindível que a 
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suspeita seja confirmada por meio de testes laboratoriais. O 

Ministério da Saúde recomenda, para os inquéritos caninos, o 

uso da reação de imunofluorescência indireta (ALVES; 

FONSECA, 2018). 

Investigações  epidemiológicas  referentes  à 

leishmaniose visceral  são  de  grande relevância para o 

Nordeste e especialmente para o estado da Paraíba, devido à 

necessidade em  elucidar  e  publicar  o  retrato  atual  dessa  

zoonose, deste  modo  auxiliando  gestores  em saúde  pública  

através  de  contribuições  através  do mapeamento  da  

incidência  e  prevalência da parasitose, para auxiliar no 

combate à evolução dessa doença (LUCENA; MEDEIROS, 

2018). 

O presente estudo teve como objetivos avaliar a 

incidência da leishmaniose visceral no estado da Paraíba e 

identificar quais as cidades que tiveram os maiores e menores 

números de casos confirmados para a doença nos anos de 

2013 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi realizado por meio de uma 

pesquisa transversal, de caráter retrospectivo, realizada no 

segundo semestre do ano de 2019. Os dados secundários 

foram obtidos por meio da plataforma virtual do Ministério da 

Saúde do Brasil, a DATASUS/tabnet, que inclui dados do 

Sistema Brasileiro de Informações sobre Doenças 

Notificáveis/SINAN (BRASIL, 2019). A revisão da literatura foi 

realizada por meio de ferramentas acadêmicas e acervos online 

de pesquisas, utilizando banco de dados do Scielo, Bireme, 

Pubmed e Google acadêmico. 
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A pesquisa foi desenvolvida por meio de um 

levantamento de dados em cidades do estado da Paraíba. A 

pesquisa incluiu indivíduos de todas as faixas etárias, de ambos 

os sexos. Os dados sobre a prevalência da leishmaniose 

visceral no período compreendido entre 2013 a 2017 foram 

foram obtidos a partir da plataforma DATASUS, cujas 

informações são de acesso público, por isso não foi necessário 

submeter o projeto que originou este trabalho a um comitê de 

ética em pesquisa. 

Limitações do estudo: o registro das contaminações é de 

notificação compulsória ao Ministério da Saúde do Brasil, ou 

seja, é um registro que obriga e universaliza as notificações, 

visando o rápido controle de eventos que requerem pronta 

intervenção. Por isso, as limitações do estudo estão ligadas ao 

fato de que os bancos de dados ficam abertos, permitindo a 

entrada de novos registros permanentemente. A inclusão de 

novos dados pode alterar o número final de notificações. 

As informações numéricas foram armazenadas em uma 

planilha eletrônica do Microsoft Excel® 2010; os dados 

quantitativos foram analisados por meio de técnica de 

estatística descritiva com o auxílio da ferramenta de Análise de 

dados VBA. Os resultados foram expressos em forma de figuras 

e tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de 2013 a 2017 foi confirmado um total de 

222 (duzentos e vinte e dois) casos de leishmaniose visceral em 

indivíduos residentes no estado da Paraíba. As figuras de 1 a 5 

apresentam o número de casos distribuídos por ano. 
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No ano de 2013 foram registrados 37 (trinta e sete) casos 

confirmados de leishmaniose visceral no estado da Paraíba. De 

acordo com a Figura 1, observa-se a seguinte distribuição: 

Campina Grande teve o maior número de casos para esse ano 

(13 casos). João Pessoa teve o segundo maior número de 

casos (11 casos), seguido de Sousa (5 casos), Cajazeiras (3 

casos), Olho d’Água (2 casos). As cidades de menores números 

de casos foram Pitimbu (1 caso), Coremas (1 caso) e Catolé do 

Rocha (1 caso). 

 

Figura 1. Casos confirmados de leishmaniose visceral no 
estado da Paraíba no ano de 2013. 
 

 
Fonte: Datasus (2019) 

 

No ano de 2014 foram registrados 59 (cinquenta e nove) 

casos confirmados de leishmaniose visceral no estado da 
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Paraíba. Observa-se de acordo com a Figura 2, a seguinte 

distribuição: as cidades de João Pessoa e Campina Grande 

notificaram o maior número de casos (18 casos). A cidade de 

Cajazeiras teve 8 casos, a de Sousa 7 casos e a de Patos 6 

casos. São José de Piranhas e Manaíra tiveram o menor 

número de casos, apenas 1 caso em cada cidade. É oportuno 

salientar que as cidades de Campina Grande e João Pessoa 

são as mais populosas da Paraíba; juntas, possuem mais de 

30% dos habitantes do estado. 

 

Figura 2. Casos confirmados de leishmaniose visceral no 
estado da Paraíba no ano de 2014. 
 

 
Fonte: Datasus (2019) 

 

No ano de 2015 foram confirmados 46 (quarenta e seis) 

casos de leishmaniose visceral no estado da Paraíba. É 

possível observar de acordo com a Figura 3, a seguinte 

distribuição: que as cidades de Campina Grande têm o maior 



CASOS CONFIRMADOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DA 

PARAÍBA ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2017 

283 
 

número de casos (20 casos). João Pessoa fica em segundo 

lugar (13 casos) e Cajazeiras em terceiro lugar com 5 casos. As 

cidades de Sousa e de Patos tiveram 2 casos confirmados 

cada, e São João do Rio do Peixe, Imaculada, Cachoeirinha dos 

Índios, Brejo do Cruz notificaram 1 caso cada para esse ano. 

Campina Grande continuou como a cidade que mais 

apresentou casos de leishmaniose visceral no estado. 

 

Figura 3. Casos confirmados de leishmaniose visceral no 
estado da Paraíba no ano de 2015. 
 

 
Fonte: Datasus (2019) 

 

Registrou-se no ano de 2016 33 (trinta e três) casos 

confirmados de leishmaniose visceral no estado da Paraíba. 
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Observa-se na Figura 4 a seguinte distribuição: o maior número 

de casos para esse ano se encontra na cidade de Campina 

Grande (20 casos), seguida de Cajazeiras (4 casos), Catolé do 

Rocha ( 3 casos) e Sousa ( 2 casos). As cidades de Piancó, 

João Pessoa, Brejo do Cruz e Belém do Brejo do Cruz tiverem 

1 caso confirmado para esse ano. 

Apesar de ser comum a associação desta parasitose 

com cães, diversos outros mamíferos podem ser hospedeiros 

de Leishmania, tais como roedores, outros canídeos, 

marsupiais e primatas. Justamente por isso, a leishmaniose 

pode ser classificada como uma zoonose. O homem é 

designado como hospedeiro acidental no ciclo de transmissão, 

e isso ocorre por conta da permanência do indivíduo em 

localidades com grandes possibilidades de ocorrência de 

transmissão. O agente transmissor tem sido encontrado com 

frequência em ambientes domiciliares e peridomiciliares, devido 

à urbanização, mesmo não sendo seu habitat natural, 

favorecendo então a infecção em humanos (ALBINO, 2017). 

No ano de 2017 foram confirmados 44 (quarenta e 

quatro) casos de leishmaniose visceral no estado da Paraíba. 

Na Figura 5, observa-se a seguinte distribuição: os três maiores 

números de casos estão na cidade de Campina Grande (com 

17 casos), João Pessoa (com 13 casos) e Cajazeiras (com 8 

casos). Sousa, São Vicente do Seridó, Santa Luzia, Patos e 

Coremas tiveram apenas 1 caso confirmado em cada. 
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Figura 4. Casos confirmados de Leishmaniose Visceral no 
estado da Paraíba no ano de 2016. 

 

 
Fonte: Datasus (2019) 
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Figura 5. Casos confirmados de leishmaniose visceral no 
estado da Paraíba no ano de 2017. 

 

Fonte: Datasus (2019) 

 

 

Como já citado, apesar de diversas espécieis de 

mamíferos serem consideradas reservatórios para a 

leishmaniose, os cães é que possuem grande importância 

epidemiológica. Deste modo, estes animais atuam como fonte 

de infecção de grande relevância para uma posterior 

transmissão da parasitose ao ser humano. É oportuno registrar 

que a transmissão não ocorre diretamente dos cães para os 

humanos, mas sim por meio da picada de mosquitos do gênero 

Lutzomyia durante o ato de hematofagia. Eles são insetos 

dípteros da família Psychodidae, especialmente Lutzomyia 

longipalpis, que é considerado o principal vetor da leishmaniose 

visceral no Brasil. Estes flebótomos são conhecidos 
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popularmente como mosquito-palha, asa dura ou tatuquira 

(Morgado et al., 2016). 

Os flebótomos são caracterizados por serem insetos de 

pequeno porte, apresentando medidas quanto a seu 

comprimento de aproximadamente 1 a 3 mm. Apresentam um 

corpo de coloração amarelada revestido por cerdas de 

coloração clara (castanho claro ou cor de palha). São facilmente 

reconhecíveis através do seu comportamento, pois voam em 

saltos pequenos e pousam com asas abertas; em adição, 

apresentam hábitos vespertinos e noturnos. Há indícios de que 

o período que ocorre maior transmissão da leishmaniose está 

intimamente relacionado com a sazonalidade, onde durante ou 

logo após períodos chuvosos ocorre um aumento da densidade 

populacional de insetos vetores (NEVES et al., 2016). 

Segundo a World Health Organization (WHO), em 2012 

as leishmanioses ocupavam a 9a posição do ranking das 

doenças infecciosas prioritárias, porém trata-se de uma doença 

negligenciada devido à desconsideração sobre sua 

complexidade epidemiológica e ecológica e escassez de dados 

sobre a sua incidência. Em 2014, mais de 90% dos novos casos 

notificados à WHO ocorreram em seis países: Brasil, Etiópia, 

Índia, Somália, Sudão do Sul e Sudão (WHO, 2019). 

Devido à importância do cão como reservatório da LV, o 

Ministério da Saúde adota no Brasil a eliminação destes 

animais quando são soropositivos para Leishmania infantum 

chagasi como medida de controle em áreas endêmicas. 

Contudo, embora preconizada no Brasil, os resultados da 

eutanásia canina são controversos. Sob o ponto de vista da 

saúde pública, tem justificativas fundamentadas em alguns 

fatores: o fato de caninos domésticos serem responsáveis pela 

dispersão da doença a partir de focos enzoóticos; grande 
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contingente de animais assintomáticos albergando parasitos na 

derme, com potencial para transmitir a doença; e ainda a 

constatação de que a doença canina geralmente precede a 

doença humana. Diversos estudos corroboram a tese da 

eutanásia, uma vez que demonstram que a eutanásia em cães 

sororeagentes reduz o número de animais infectados e assim a 

prevalência/incidência humana de leishmaniose visceral 

(ZUBEN; DONALÍSIO, 2016) . 

A expansão da leishmaniose visceral no em nosso país 

pode ser explicada pela simples adaptação de flebotomíneos a 

variações temperaturas e aos peridomicilos, além do 

movimento migratório de pessoas com cães contaminados com 

o protozoário. Alguns estados anteriormente considerados 

livres de doença começaram a relatar os primeiros casos 

autóctones de cães; por exemplo, Rondônia em 2010 e Paraná 

e Santa Catarina em 2012. Essas áreas requerem vigilância 

epidemiológica ativa, porque os casos caninos precedem os 

casos humanos (REIS et al., 2017). 

No Brasil, a região nordeste apresenta os maiores 

índices da doença, que é considerada endêmica com episódios 

de epidemia, principalmente na zona urbana (BATISTA et al., 

2014). 

Segundo o Manual de Vigilância e Controle da 

Leishmaniose visceral da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(BRASIL, 2019); registrou-se no ano de 2006 cerca de três mil 

e quinhentos casos no Brasil, sendo 56% na região Nordeste. 

No período de 2001 a 2006, foram registrados casos em todas 

as Unidades Federadas, com casos autóctones em 24 

estados(4). Segundo o Ministério da Saúde, em 19 anos de 

notificação (1984-2002), 66% dos 48.455 casos ocorreram nos 
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estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí (LUCENA;  

MEDEIROS, 2018). 

Nos últimos anos, a Paraíba é o estado nordestino que 

tem apresentado o menor número absoluto de casos, assim 

como também apresenta a menor relação entre o número total 

de casos e o total de habitantes, entretanto ainda continua 

fazendo parte da região endêmica (ALBINO, 2017). 

A pesquisa de Lucena e Medeiros (2018), na qual foi feita 

uma caracterização epidemiológica da leishmaniose visceral 

humana no nordeste brasileiro entre 2010 e 2017, mostrou que, 

apesar de apresentar um número menor de casos, a maior taxa 

de letalidade foi registrada na Paraíba, em 2011 (14,28%), 

mesmo este estado tendo reportado apenas 2,18% dos casos 

da população total de acometidos por calazar no Brasil. 

Observa-se que as cidades que apresentaram a maior 

incidência nos anos de 2013 a 2017 foram: Campina Grande, 

João Pessoa, Cajazeiras, Sousa e Patos. Esses resultados 

podem estar atrelados ao aumento da taxa de urbanização 

nesses municípios, concomitantemente resultando no 

desmatamento dessas regiões (Tabela 1). 
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Tabela 1. Casos confirmados de Leishmaniose visceral no 
estado da Paraíba nos anos de 2013 a 2017. 
 

 
  Fonte: Datasus (2019) 
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Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, entre 

2000 e 2010, a população de Campina Grande cresceu a uma 

taxa média anual de 0,85%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, 

no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do 

município passou de 95,12% para 95,33%. Eventualmente, 

essa taxa de urbanização tende a aumentar nos próximos dez 

anos (2010 a 2020) contribuindo, assim, para a incidência da 

leishmaniose visceral nesse município (ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2019). 

Para João Pessoa os dados apontam que entre 2000 e 

2010, a população cresceu a uma taxa média anual de 1,92%, 

enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Já para 

cidade de Cajazeiras nesse mesmo período, a população 

cresceu a uma taxa média anual de 0,94%, enquanto no Brasil 

foi de 1,17%. Nesta década, a taxa de urbanização do município 

passou de 78,87% para 81,27%. Todos os dados apresentados 

apontam para uma urbanização acelerada que pode estar 

relacionadas à incidência dessa zoonose. 

A taxa de urbanização da cidade de Sousa não consta 

na página virtual do Atlas Brasil, mas acredita-se que houve 

uma elevação dessa taxa. Pôde-se ser observado através do 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que 

a população no último censo em 2010 era 65.803 e a população 

estimada para o ano de 2019 é de 69.444 (IBGE, 2019). 

Os dados alçados para a cidade de Patos, segundo o 

Atlas de Desenvolvimento Humano foram que entre os anos de 

2000 e 2010, a população de Patos cresceu a uma taxa média 

anual de 0,93%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo 

período. Nesta década, a taxa de urbanização do município 

passou de 95,85% para 96,63%.  
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É um fato comprovado que a leishmaniose visceral vem 

se urbanizando ao longo das últimas décadas. Informações 

epidemiológicas do período 2008-2018 revelaram a 

periurbanização e urbanização desta zoonose, com registro 

médio anual de 3.730 casos em humanos e incidência média 

anual de 2,0 casos por 100 mil habitantes (ALVES; FONSECA, 

2018). 

Além disso, esta parasitose apresenta alta incidência 

principalmente em países de clima tropical e subtropical, sendo 

os principais África, Ásia e América Latina, e está associada à 

desnutrição, deslocamento populacional, moradia precária, 

sistema imunológico fraco e falta de recursos. Assim, a 

leishmaniose consiste numa doença que afeta principalmente 

pessoas pobres, classificada como doença tropical 

negligenciada, apresentando maior incidência em países 

emergentes e com certa precariedade quanto ao tratamento, 

por ser financeiramente irrelevante para o potencial de 

mercado, devido a seu baixo lucro (ALBINO, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

A leishmaniose visceral é de grande relevância na região 

Nordeste. Neste trabalho foi enfocada a situação 

epidemiológica do estado da Paraíba. De 2013 a 2017, foi 

registrado um total de 222 casos. Levando em consideração a 

análise da prevalência dos casos confirmados da doença de 

forma mais sucinta, a cidade de Campina Grande foi uma das 

regiões com mais casos registrados no período de 2013 a 2017, 

ganhando enfoque nos anos de 2015 e 2016 com um total de 

20 casos registrados. Em 2014 a capital João Pessoa registrou 
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18 casos, situação preocupante, visto que, nos demais anos, 

foram registrados números muito menores de casos. 

Considerando-se as complexidades a que estão ligadas 

essa enfermidade, torna-se evidente que muito tem que ser 

feito no sentido de averiguar e elucidar os questionamentos a 

esse respeito e por fim buscar ações a serem adotadas, 

especialmente no sentido de definir e implementar uma política 

pública comprometida com o controle da leishmaniose no 

estado da Paraíba.  
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RESUMO: As geo-helmintíases constituem um grupo de 
infecções parasitárias vinculadas às condições ambientais. 
Dentre estas parasitoses destacam-se as zoonoses larva 
migrans cutânea e larva migrans visceral, causadas a partir da 
infecção acidental do homem por parasitas específicos de 
animais. O objetivo principal deste trabalho foi identificar formas 
parasitárias no solo em torno do câmpus I da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande. Este é um 
estudo transversal e experimental, com coletas de amostras no 
campo e realização de análises laboratoriais, realizado entre 
agosto de 2018 e maio de 2019. Foram selecionados 20 pontos 
de coleta em torno dos prédios do Câmpus I da UEPB, por meio 
de técnicas de geoprocessamento. Apenas as amostras 
coletadas nos pontos 13 e 14 (jardins internos) foram negativas. 
Todos os outros 18 locais estudados (90,0%) foram positivos 
para larvas de helmintos. Durante as coletas foi observada a 
presença frequente de animais. Deste modo, identificar e 
selecionar métodos específicos para verificar a contaminação 
do solo é fundamental para assegurar que a população esteja 
protegida de contaminação parasitária ambiental. Este aspecto 
é mais relevante quando se trata de zoonoses parasitárias, pois 



CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR LARVAS DE HELMINTOS NO CÂMPUS I DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

296 
 

neste caso é virtualmente impossível se eliminar a possibilidade 
de contaminação, já que os animais podem contaminar 
repetidamente o meio ambiente.  
Palavras-chave: Larva migrans. Zoonoses. Mapeamento 
Geográfico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As parasitoses são infecções causadas por helmintos e 

protozoários que acometem os seres vivos. Constituem um dos 

mais graves problemas de saúde pública do Brasil, afetando 

principalmente crianças de baixa renda que habitam regiões 

carentes e com condições precárias de estrutura sanitária. São 

características pela frequência com que ocorrem e pelo dano 

causado à saúde e ao bem estar das pessoas atingidas 

(NEVES et al., 2016).  

Embora a maior ocorrência das parasitoses seja em 

climas quentes, sua prevalência depende principalmente das 

condições de vida da população, sendo intimamente 

relacionada à miséria, além de apresentar uma ocorrência 

associada a outras infecções e da desnutrição global 

específica. Estas infecções configuram um importante problema 

de saúde, uma vez que a maioria das pessoas acometidas 

reside em locais com condições deficientes de saneamento 

básico e água potável; essas condições associam-se ao baixo 

índice de educação em saúde. Ainda contribuem para 

problemas econômicos, sociais e médicos, sobretudo nos 

países do terceiro mundo (LIMA, 2014).  

As doenças parasitárias são importantes pela 

mortalidade resultante e pela frequência com que produzem 

déficits orgânicos, sendo um dos principais fatores debilitantes 

da população, associando-se frequentemente a quadros de 
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diarreia crônica e desnutrição, comprometendo assim, o 

desenvolvimento físico e intelectual, particularmente das faixas 

etárias mais jovens da população. As geo-helmintíases 

constituem um grupo de infecções parasitárias vinculadas às 

condições ambientais, uma vez que são causadas por 

helmintos que utilizam o solo como veículo de transmissão, já 

que necessitam do mesmo para cumprir uma etapa de seu ciclo 

evolutivo. As formas infectantes dos geohelmintos (ovos e 

larvas) são mais frequentes em solo arenoso, contaminado com 

fezes humanas e de animais (NEVES et al., 2016). 

 Os geo-helmintos podem ser parasitas exclusivamente 

de humanos ou parasitas de humanos e animais, causando as 

zoonoses. A definição desse termo evoluiu desde a sua criação, 

em 1855, em que designava inicialmente as doenças de 

animais. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

conceitua como zoonoses as enfermidades transmissíveis dos 

animais vertebrados ao homem, e as que são comuns ao 

homem e aos animais. No primeiro grupo, os animais 

desempenham uma função essencial para que a infecção se 

mantenha na natureza, e o homem é apenas um hospedeiro 

acidental. Nesse contexto, encontram-se doenças como a larva 

migrans cutânea e a larva migrans visceral, causadas a partir 

da infecção acidental do homem por parasitas específicos de 

animais, tais como determinadas espécies do gênero Toxocara 

e Ancylostoma (SILVA et al., 2019). 

 Os quatro geo-helmintos mais comuns são Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura e os ancilostomídeos 

Ancylostoma duodenale e Necator americanus. Strongyloides 

stercoralis também é considerado um geo-helminto comum em 

várias regiões do globo, porém faltam informações detalhadas 

a respeito de sua prevalência, devido a dificuldades no 
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diagnóstico humano da doença. A prevalência dessas geo-

helmintíases, com seu grande impacto sobre a saúde e 

desenvolvimento em humanos, é traduzida em números 

relativamente altos. Estima-se que essas parasitoses 

representam cerca de 40% da totalidade mundial de casos de 

doenças tropicais, excluindo a malária (LIMA, 2014). 

 As geo-helmintíases são consideradas mundialmente 

como um problema de saúde pública, devido não diretamente 

aos casos de mortalidade, mas sim aos efeitos crônicos dessas 

parasitoses sobre a saúde e estado nutricional de seus 

hospedeiros, já que afetam principalmente crianças, causando, 

entre outros fatores, retardo no seu crescimento físico e no seu 

desenvolvimento mental. A diversidade de manifestações 

clínicas e de lesões que podem ocorrer estão relacionadas às 

características biológicas dos parasitos no trato gastrointestinal, 

capacidade de invasão, migração e consumo de nutrientes e 

sangue e às condições do hospedeiro, tais como nutrição, 

competência imunológica e doenças associadas (NEVES et al., 

2016). 

A falta de saneamento básico propicia a contaminação 

dos recursos naturais, facilitando a disseminação de agentes 

patógenos, incluindo as formas evolutivas de enteroparasitas 

que cada vez mais são evidenciadas em alimentos que são 

consumidos crus. Em adição, a presença de parasitoses em 

manipuladores de alimentos, demonstra a carência na 

educação em saúde e caracteriza a importância da higiene na 

veiculação hídrica e alimentar das parasitoses intestinais (LIMA, 

2014). 

Em nosso país, de um modo geral, os parasitos são de 

ampla distribuição geográfica, sendo encontrados em zonas 

rurais ou urbanas de vários estados, com intensidade variável, 
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segundo o ambiente e espécie parasitária, prevalecendo, 

geralmente, em altos níveis onde são mais precárias as 

condições socioeconômicas da população. Na infância, as 

parasitoses intestinais seguem com prevalência significativa, 

interferindo no desenvolvimento adequado da criança, o que 

demanda, conjuntamente com a doença diarreica, ações 

promotoras de acesso à água tratada e esgotamento sanitário, 

além de tratamento adequado (BRASIL, 2015). 

Áreas ao ar livre que tenham em comum a presença 

humana e de animais, especialmente cães e gatos, podem 

constituir importantes fontes de contaminação para seus 

frequentadores, devido à possibilidade do solo apresentar-se 

contaminado por formas infectantes de parasitos. Nesses 

ambientes, o solo apresenta-se como uma via potencial de 

transmissão para várias geo-helmintíases e zoonoses 

parasitárias, em função, principalmente, do livre acesso de 

animais a esses locais. Dentre os protozoários que podem ser 

transmitidos destacam-se Entamoeba histolytica, Giardia 

lamblia e Toxoplasma gondii; dentre os geo-helmintos mais 

frequentes estão Ascaris lumbricoides, Strongyloides 

stercoralis, Ancylostoma spp. e Trichuris trichiura, além de 

Toxocara spp. e outras espécies de Ancylostoma que são 

agentes etiológicos das síndromes da Larva migrans visceral e 

cutânea, respectivamente (NEGREIROS JÚNIOR et al., 2018).   

Para selecionar as áreas de coleta em área do solo 

podem-se utilizar ferramentas de georreferenciamento que, 

concomitantemente aos avanços da informática, têm 

apresentado melhorias em termos de qualidade, acessibilidade 

e redução de custos. A escolha do método depende da 

disponibilidade de informações e bases cartográficas, da 
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precisão desejada, do volume de dados e dos recursos 

disponíveis (SILVEIRA; OLIVEIRA; JUNGE, 2017). 

O georreferenciamento dos eventos de saúde é 

importante na análise e avaliação de riscos à saúde coletiva, 

particularmente as relacionadas com o meio ambiente e com o 

perfil socioeconômico da população. Os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), conjunto de ferramentas 

utilizadas para a manipulação de informações espacialmente 

apresentadas, permitem o mapeamento das doenças e 

contribuem na estruturação e análise de riscos socioambientais 

(SILVEIRA; OLIVEIRA; JUNGE, 2017). 

Os resultados de uma pesquisa deste tipo têm uma 

grande importância epidemiológica e estratégica para os 

serviços de saúde. Este trabalho servirá também para avaliar o 

nível de acesso à saúde e a serviços básicos de saneamento 

da população estudada. O câmpus da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) abriga não apenas estudantes e 

funcionários públicos, mas também serviços de saúde 

oferecidos a toda a população da Paraíba, tais como diversos 

programas e projetos de extensão e as clínicas de 

Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e o 

Laboratório de Análises Clínicas, serviços que atendem a 

centenas de pessoas diariamente. 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

revelaram que a cada ano acontecem cerca de 65.000 óbitos 

decorrentes das infecções por ancilostomídeos, 60.000 quando 

em associação de ancilostomídeos com Ascaris lumbricoides e 

70.000 em razão das formas invasivas causadas pela 

Entamoeba histolytica.  

O conhecimento obtido em pesquisas epidemiológicas 

pode contribuir para um melhor planejamento de ações de 
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saneamento ambiental, já que os parasitas possuem uma 

ampla distribuição geográfica e podem ser encontrados em 

zonas rurais ou urbanas de vários estados, com intensidade 

variável, segundo o ambiente e espécie parasitária, 

prevalecendo, geralmente, em altos níveis onde são mais 

precárias as condições socioeconômicas da população. 

Deste modo, este trabalho tem como objetivo identificar 

formas parasitárias (ovos e larvas de helmintos) no solo em 

torno do câmpus I da Universidade Estadual da Paraíba, na 

cidade de Campina Grande-PB, por meio da utilização de 

diversos métodos parasitários para avaliar os mais sensíveis 

para a identificação dos parasitos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

transversal e experimental, com coletas de amostras no campo 

e realização de análises laboratoriais, realizado entre os meses 

de agosto de 2018 a junho de 2019.  Teve como cenário o 

Câmpus I da Universidade Estadual da Paraíba, bairro 

Universitário, na cidade de Campina Grande. 

O estudo foi desenvolvido em quatro etapas: a primeira 

caracterizou o cenário de pesquisa por meio da identificação 

das áreas de solo em torno do Câmpus I da UEPB, utilizando 

técnicas de geoprocessamento. Na segunda etapa houve a 

organização de uma base de dados para alimentar o sistema 

de georreferenciamento; a terceira etapa tratou da geração de 

um mapa temático a partir das informações obtidas por meio da 

análise presencial e obtenção de coordenadas geográficas pelo 

uso de tecnologia de radionavegação por satélite Global 

Positioning System (GPS). A localização por GPS foi 
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estabelecida com o uso de um dispositivo móvel, o smartphone 

SM-J730G, utilizando o software de acesso gratuito Google 

Maps. Na quarta e última etapa do estudo as amostras de solo 

foram coletadas e analisadas. 

Para a realização da quarta etapa do trabalho foram 

selecionados 20 pontos de coleta em torno dos prédios do 

Câmpus I da UEPB. A seleção dos pontos obedeceu a critérios 

de georreferenciamento para uma distribuição uniformizada das 

áreas. Outro critério para seleção dos locais escolhidos foi 

presença de terra exposta, com a presença de substrato 

adequado e suficiente para os métodos de coleta e 

amostragem.  

De cada uma das 20 áreas selecionadas foram coletadas 

cinco amostras de solo, em diferentes ocasiões, totalizando 100 

amostras. Em cada local de coleta foram retiradas cerca de 

200g de solo, com o auxílio de uma pá estreita utilizada em 

jardinagem. Quatro das cinco amostras de cada local foram 

colhidas na superfície e também foi coletada uma amostra de 

solo profundo, entre 5 e 8 cm de profundidade. Após a coleta, 

as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos de 

primeiro uso, devidamente identificadas e transportadas ao 

laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual da 

Paraíba. O tempo decorrido entre a coleta e o início da análise 

do material não ultrapassou duas horas. 

A principal técnica utilizada para as análises foi o método 

de Rugai, Matos e Brisola (NEVES et al., 2016), que se 

fundamenta no termo-hidrotropismo positivo das larvas de 

nematoides que parasitam mamíferos. Primeiramente, uma 

peneira de tela de náilon com diâmetro de 10 cm e 100 

malhas/cm2 foi apoiada na boca de um copo descartável de 

primeiro uso, com capacidade para 150 ml, contendo água 
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aquecida entre 40 e 450C. Sobre a tela foram depositados 

cerca de 50g da amostra de solo, deixando em contato com a 

água por 60 minutos. Decorrido o tempo, com o auxílio de pipeta 

capilar longa, cerca de 0,2 ml do sedimento foi retirado no fundo 

do recipiente para ser depositado em lâmina de microscopia e 

analisado ao microscópio óptico. Foram realizadas 5 repetições 

desse procedimento para cada tipo de amostra analisada, e 

considerada positiva a presença de larvas com características 

morfológicas de nematoides. 

Também foi utilizado o método direto para pesquisa de 

parasitos em fezes (NEVES et al., 2011), adaptado para 

pesquisa em solo. Uma amostra de cerca de 5g de solo foi 

diluída em 5 ml de água destilada, com o auxílio de um copo 

descartável de 150 ml de capacidade e um palito de madeira, 

também descartável. Após a diluição, três gotas da solução 

foram colocadas em uma lâmina de microscopia, a amostra foi 

coberta com lamínula e analisada em microscópios ópticos 

Olympus CX-31, com aumentos variáveis de 40 vezes e 100 

vezes, por dois pesquisadores. De cada coleta foram 

preparadas cinco lâminas.  

As amostras de solo também foram analisadas segundo 

a técnica de flutuação em solução saturada de cloreto de sódio 

(Método de Willis), adaptada para pesquisa em solo, utilizando-

se aproximadamente 10g de cada amostra. Para este método 

foi realizada a leitura microscópica de duas lâminas, por dois 

pesquisadores. A utilização de diferentes métodos possibilita 

aumentar a sensibilidade para a detecção de formas 

parasitárias. 

Os dados coletados foram armazenados e tabulados por 

meio do software Microsoft Excel 2010®, com o suplemento da 

ferramenta de análise de dados VBA. Os resultados foram 
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submetidos a uma análise estatística descritiva e expressos por 

meio de números absolutos, frequências e porcentagens. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mapa temático do Câmpus I da UEPB no Bairro 

Universitário foi geocodificado a partir da base de dados do 

software Google Maps®. O geoprocessamento é definido como 

um conjunto de tecnologias voltadas para a coleta e tratamento 

de informações espaciais com determinado objetivo, 

executadas por sistemas específicos para cada aplicação. Nas 

últimas décadas, esses sistemas têm sido empregados para 

avaliação ambiental, planejamento urbano, meteorologia, 

dados sobre saúde, entre outros campos de aplicação. Seus 

resultados são expressos frequentemente por meio do uso de 

mapas temáticos (SILVEIRA; OLIVEIRA; JUNGE, 2017). 

As técnicas de geoprocessamento vêm sendo utilizadas 

no planejamento, monitoramento e avaliação das ações de 

saúde, além de serem consideradas como ferramentas 

importantes de análise das relações entre o ambiente e eventos 

relacionados à saúde. O geoprocessamento pode ser utilizado 

na análise dinâmica de difusão espacial das doenças e suas 

relações com o ambiente com alta resolução gráfica, na 

avaliação da situação de saúde de populações e na 

identificação de regiões e grupos sob alto risco de adoecer. 

O Câmpus I da UEPB ocupa uma área de territorial de 

304.262,80 m2 ou 30,4 hectares. Esta área corresponde ao 

conjunto de prédios localizados no bairro universitário, que 

abrange os Centros de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, 

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas/CCSA, O Centro de 
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Educação/CEDUC e o Centro de Ciências e Tecnologia/CCT. 

Ainda faz parte do Câmpus I da UEPB o Centro de Ciências 

Jurídicas/CCJ, que está localizado do Centro de Campina 

Grande. O total de área construída é de 71.051,03 m2 (MORAIS 

et al., 2015). Por estar localizado numa área eminentemente 

urbanizada, o CCJ não foi incluído nesta pesquisa. O mapa 

representativo do Câmpus do Bairro Universitário foi 

geocodificado para localização dos 20 pontos de coleta das 

amostras de solo (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa temático representando os limites e extensão 
territorial do Câmpus I da Universidade Estadual da Paraíba, no 
Bairro Universitário, destacando os pontos selecionados para 
coleta das amostras de solo, 2019 
 

 
Fonte: adaptado de Google maps (2019). 
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Os locais geocodificados para recolhimento das 

amostras (01 a 20) foram selecionados por serem locais de 

presença constante de estudantes, funcionários técnico-

administrativos e/ou professores da instituição na maior parte 

do dia, além da presença eventual de pessoas da comunidade 

que são usuários de serviços diversos ofertados pela UEPB. 

Outro critério de seleção adotado foi a presença de solo visível 

que pudesse ser recolhido para análise. No Quadro 1 há uma 

descrição detalhada dos locais codificados. 

 

Quadro 1. Locais geocodificados para a coleta do solo e 
posterior análise, UEPB, 2019 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O georreferenciamento foi realizado por meio da 

Interface de Programação de Aplicativos (API) do Google®. 

Deste modo, foi executado um procedimento de baixo custo, 

baseado em software livre, para o georreferenciamento de 

dados. A API de georreferenciamento compara os endereços 

informados com a base do Google maps®, para a captura das 

coordenadas geográficas. A utilização gratuita permite a 

requisição diária de até 2.500 pares de coordenadas. A API 

também retorna o endereço localizado e sua precisão, como 

residência, edificação específica (condomínio, parque, 

aeroporto), logradouro, bairro, cidade, entre outros. 

 O primeiro ponto de coleta foi uma área da praça de 

alimentação da Central de Integração Acadêmica, cuja 

localização georreferenciada (7º12´29.3004”S, 

35º54´58.811”W) pode ser vista na figura 2. A área avaliada foi 

a parte central onde estão diversos trailers de alimentação, 

utilizados regulamente pela comunidade acadêmica.  
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Figura 2. Ponto de coleta 01 - área da Praça de alimentação da 
Central de Integração Acadêmica, CIAC/UEPB. 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O segundo ponto de coleta foi o estacionamento interno 

da Central de Integração Acadêmica, cuja localização 

georreferenciada (7º12´28.4051”S, 35º54´57.569”W) pode ser 

vista na figura 3. Na área avaliada podem ser vistos cães 

abandonados que vivem na localidade. 

 

Figura 3. Ponto de coleta 02 - estacionamento interno da 
Central de Integração Acadêmica, CIAC/UEPB 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

O georreferenciamento dos locais de coleta foi realizado 

com o auxílio da tecnologia de radionavegação por satélite 

Global Positioning System (GPS). Este procedimento é preciso, 

tem baixo custo, pois se baseia em software livre, o Google 

maps®, para a captura das coordenadas geográficas. A Tabela 

1 mostra todos os pontos de coleta e suas coordenadas 

geográficas. Com exceção das amostras coletadas nos pontos 

13 e 14, todas as outras amostras estudadas foram positivas 

para larvas de helmintos (90,0%), que foram classificadas de 

maneira geral como larvas de nematoides. 
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Tabela 1. Georreferenciamento pelo uso de tecnologia de 
radionavegação por satélite Global Positioning System (GPS) 
dos locais para a coleta de amostras do solo, UEPB, 2019 

 
    Fonte: dados da pesquisa. 

 

As coordenadas indicadas pelo mapa temático foram 

estabelecidas, quando necessário, pelo uso da funcionalidade 

Street View do Google Maps, e confirmadas com o uso de 

referências geográficas do solo, tais como prédios, ruas e 

avenidas. Também houve a confirmação, em campo, pelo uso 

de tecnologia de radionavegação por satélite Global Positioning 

System (GPS). A localização por GPS foi estabelecida com o 

uso de um dispositivo móvel. A Tabela 2 mostra o resultado das 

análises realizadas no solo. 
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Tabela 2. Presença de larvas de nematoides em diversos 
pontos de coleta no Câmpus I da UEPB, Campina Grande, 
Paraíba  

 
    Fonte: dados da pesquisa. 

 

A determinação do gênero das larvas foi impossibilitada, 

uma vez que necessitava, para tanto, da identificação de 

características de estruturas como vestíbulo bucal, bulbo 

esofagiano e primórdio genital, características que dependem 

do tempo de maturação das larvas, informação que não pode 

ser obtida a partir de amostras recolhidas no solo. Optou-se, 

dessa forma, por uma classificação geral, através de 

características como tamanho da larva, morfologia da cauda e 

deslocamento das larvas vivas, por meio de movimentos 

serpentiformes (figura 4). 
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Figura 4. formas larvárias encontradas nas análises 
laboratoriais de solo utilizando o método de Rugai, Campina 
Grande, Paraíba 
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Fonte: dados da pesquisa. 

O grande número de larvas de helmintos nas áreas 

estudadas indica a presença de seus hospedeiros definitivos, 

que são especialmente cães e gatos. Durante as coletas foi 

observada a presença frequente de animais não domiciliados 

em vários locais; isso apresenta, mesmo que de forma indireta, 

uma relação com os altos níveis de contaminação por larvas de 

nematódeos encontrados nas pesquisas (SETE, 2015).  

O agravo à saúde mais observado nestes casos é a larva 

migrans cutânea (LMC) ou bicho geográfico. Esta síndrome, 

também denominada dermatite serpiginosa e dermatite 

pruriginosa, é um termo clínico que designa uma afecção 

causada pela penetração e posterior migração de larvas de 

parasitos acidentais, no homem, pelo tecido cutâneo. Trata-se 

da mais comum dermatopatia tropical adquirida, cuja primeira 

descrição é creditada a Lee, fisiologista inglês, que relata o caso 

ainda na segunda metade do século XIX. Coube a Crocker, em 

1893, designar o termo “larva migrans” para tais formas 

infectantes, e a Hammelstjerna, em 1896, comprovar sua 

etiologia parasitológica. Desde então, inúmeros casos vêm 

sendo registrados e uma variedade de organismos apontados 

como agentes causadores da enfermidade (KINCAIDA et al., 

2015). 

 Os principais agentes etiológicos envolvidos são larvas 

infectantes de Ancylostoma braziliense e A. caninum, parasitas 

de cães e gatos. Ocasionalmente, a LMC pode ser causada por 

larvas de demais nematódeos, parasitas específicos de certos 

vertebrados, além de larvas de insetos, como as das moscas 

dos gêneros Gasterophilus e Hipoderma, e também de formigas 

da espécie Solenopis geminata (LEUNG; BARANKIN; HON, 

2016). 
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 Apesar dessa parasitose possuir uma distribuição mundial, 

os registros de sua ocorrência são mais comuns em países de 

clima tropical e subtropical (NEVES et al., 2016), tornando-se 

endêmica no Caribe, África, América do Sul, sudeste asiático e 

sul dos Estados Unidos. No Brasil, a LCM tem sido descrita em 

várias regiões do país, afetando, principalmente, crianças e 

frequentadores de praias, infectados, em sua grande maioria, 

pelas larvas de A. braziliense e A. caninum.  

 São poucos os trabalhos que utilizam métodos 

parasitológicos sensíveis para pesquisa de formas parasitárias 

no solo. Já que algumas formas parasitárias podem ficar viáveis 

e potencialmente infectantes por mais de 14 anos no meio 

ambiente, não basta tratar todos os casos humanos de 

infecção. No controle integrado de parasitoses é importante 

avaliar as condições que favorecem a contaminação ambiental 

(MEOTTI et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

As larvas de nematódeos parasitas encontrados nas 

análises apresentam um potencial zoonótico importante, 

podendo ser transmitidos para o homem através do contato 

direto com o solo das áreas estudadas, já que a maioria dos 

locais examinados apresentou-se positiva para larvas de 

helmintos. Dentre as diferentes metodologias utilizadas, a 

técnica de Rugai, Matos e Brisola foi a mais eficaz para 

detecção das formas parasitárias. 

 Deste modo, identificar e selecionar métodos específicos 

para verificar a contaminação do solo é fundamental para 

assegurar que a população esteja protegida de contaminação 

parasitária ambiental. Este aspecto é mais relevante quando se 
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trata de zoonoses parasitárias, pois neste caso é virtualmente 

impossível se eliminar a possibilidade de contaminação, já que 

os animais podem contaminar repetidamente o meio ambiente. 

O que se pode fazer nestes casos é manter uma vigilância 

sanitária constante, inclusive com a avaliação periódica das 

condições ambientais, particularmente da higidez do solo. 

Contudo, uma avaliação deste tipo não é possível de ser 

realizada por técnicas baseadas em subsídios imunológicos, 

por exemplo, dada a diversidade e pluralidade de antígenos 

presentes no solo. Uma técnica baseada em análise 

microscópica suplanta, neste caso, os méritos pertinentes a 

outras táticas diagnósticas. Por isso a importância da 

padronização de métodos simples e eficientes para avaliação 

ambiental de uma possível contaminação com formas 

parasitárias de helmintos e protozoários. 
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RESUMO: Os helmintos capazes de acometer o sistema 
nervoso central são considerados neurotrópicos e comumente 
associados aos quadros de meningite eosinofílica. O parasita 
Angiostrongylus cantonesis  era considerado exótico há alguns 
anos, mas sua ocorrência recente certamente está ligada a 
mudanças ambientais geradas pela introdução de um potencial 
vetor, Achatina fulica, um molusco trazido da África para servir 
de alimento humano. O caracol gigante africano é encontrado 
tanto em áreas urbanas quanto rurais e fica muito próximo das 
pessoas. O objetivo deste trabalho foi verificar a presença do 
molusco exótico Achatina fulica no município de Conde-PB. 
Este foi um estudo transversal e experimental, com coletas de 
amostras no campo, realizado entre os meses de julho de 2017 
a julho de 2018. A literatura aponta que a melhor ocasião para 
capturar os moluscos é no crepúsculo e/ou dias nublados e 
chuvosos, pois é quando saem de seus abrigos em maior 
número. Sua aniquilação pode ser feita por métodos mecânicos 
e/ou químicos, sendo estes últimos preferenciais. Como a 
presença de Achatina fulica está associada ao parasita 
Angiostrongylus cantonesis e a ocorrência de casos graves de 
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meningite eosinofílica, assim como constitui uma ameaça à 
biodiversidade por competir com espécies de moluscos locais, 
o seu controle é de fundamental importância para a saúde 
pública. 
Palavras-chave: Meningite eosinofílica. Angiostrongylus 
cantonesis. Zoonose. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um agente etiológico que causa meningite eosinofílica 

vem se destacando nos últimos anos nos países tropicais, 

particularmente no Brasil. Trata-se do Angiostrongylus 

cantonesis, parasita, cujo ciclo evolutivo ocorre no sistema 

arterial de roedores, canídeos e felídeos, com a presença de 

vermes adultos nestes animais, enquanto que os estágios 

larvários desenvolvem-se em moluscos, como caramujos, 

caracóis e lesmas (BECHARA et al., 2018).  

A infecção humana ocorre acidentalmente a partir da 

ingestão direta de moluscos ou por contato com o muco desses 

animais. Este helminto é parasita habitual de roedores 

silvestres e urbanos, onde os vermes adultos evoluem no 

interior das artérias pulmonares. Esta parasitose era 

considerada exótica há alguns anos, e sua ocorrência recente 

certamente está ligada a mudanças ambientais geradas pela 

introdução de um potencial vetor, Achatina fulica (Figura 1), um 

molusco trazido da África para servir de alimento humano 

(MENEZES, 2018). 

O relato do parasitismo por Angiostrongylus cantonesis 

é mais frequente em países asiáticos (THOMAS; THANGAVEL; 

THOMAS, 2015). Entretanto, sua ocorrência já foi registrada 

nas Américas e na Austrália (AGHAZADEH et al., 2015). No 

Brasil, a notificação de casos humanos e de infecção natural em 
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moluscos por Angiostrongylus cantonesis é relativamente 

recente. Em 2007, foram reportados dois casos de meningite 

eosinofílica, no Município de Cariacica (ES), cujo contágio foi 

relacionado ao consumo de moluscos terrestres in natura. 

 

Figura 1. Achatina fulica fotografado em muro de uma 
residência no município de Conde-PB.  

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Originário da Ásia, Angiostrongylus cantonesis foi 

associado a um caso de meningite pela primeira vez no território 

brasileiro em 2006. Desde então, foram confirmados 34 casos 

da infecção em pacientes dos estados de Pernambuco, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Posteriormente, infecções por Angiostrongylus cantonesis 

também foram relatadas em Achatina fulica provenientes do 

município de São Vicente (SP) e do estado de Pernambuco. 

Este molusco é uma espécie invasora, originária do leste da 

África, e atualmente encontra-se distribuído em praticamente 

todos os estados brasileiros, causando incômodos às 
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comunidades afetadas e prejuízos econômicos. Foi introduzido 

no Brasil em 1988, durante uma feira de agricultura no Paraná, 

pois se achava que poderia substituir o molusco Helix aspersa, 

usado como alimento e conhecido como escargot  (MENEZES, 

2018).  

Existem diversas causas de meningite, aguda ou crônica, 

patologicamente é definida como uma inflamação das 

meninges, quase sempre de origem infecciosa, com ou sem 

reação purulenta do líquido cefalorraquidiano. Uma das causas 

menos conhecidas, talvez por ter uma importância 

epidemiológica menor, é a meningite eosinofílica. Este tipo de 

infecção é caracterizado por sintomas que apontam, além do 

envolvimento do sistema nervoso central, a presença de 

eosinófilos no líquido cefalorraquidiano superior a 10 células por 

mL ou um total de eosinófilos que corresponde a 10% ou mais 

do total de leucócitos presentes (SOMSRI; VIROJ, 2014). 

A presença de eosinofilia no líquido cefalorraquidiano 

está mais frequentemente associada a uma reação inflamatória 

gerada por agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e helmintos. Particularmente em relação aos 

helmintos, há um considerável número destes que pode 

acometer o sistema nervoso central, mas a ocorrência de 

eosinofilia no líquor está ligada à presença de formas 

parasitárias próximas às meninges. Por isso mesmo, tais 

parasitas são considerados neurotrópicos e são mais 

comumente associados aos quadros de meningite eosinofílica 

(NEVES et al., 2016). 

Dentre os parasitas já conhecidos por causar algum 

comprometimento cerebral, destacam-se Baylisascaris 

procyonis, parasita habitual de guaxinins; Paragonimus 

westermani, que habitualmente infecta os pulmões, mas pode 
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atingir o cérebro; Gnathostoma spinigerum, endêmico em 

países onde frequentemente se consome peixe cru ou pouco 

cozido, como em ceviche, sushi e sashimi; Toxocara canis, 

parasita habitual de canídeos no mundo inteiro, que ao atingir 

acidentalmente o homem pode causar migração larvária por 

todo o corpo, conhecida como larva migrans visceral (ARAUJO 

et al., 2015). 

O verme adulto do cestoda Echinococcus granulosus 

vive no intestino delgado do cão e outros canídeos e a forma 

larval (cisto hidático) desenvolve-se principalmente no fígado e 

pulmão dos hospedeiros intermediários, que podem ser ovinos, 

bovinos e humanos. Mas também pode atingir o cérebro, 

causando uma patologia extremamente grave e potencialmente 

fatal (SHARBATKHORI et al., 2016). 

Já Trichinella spiralis é um parasita habitual de roedores, 

suínos e, eventualmente, humanos, nos quais pode causar 

quadros graves e levar à morte. Lagochilascaris minor, um 

parasita pouco conhecido, causa infecções graves em humanos 

e tem como hospedeiros roedores e felinos (CAMPOS et al., 

2016).  

Até mesmo parasitas habituais do homem podem 

desenvolver formas anômalas de migração tecidual, tais como  

Schistosoma mansoni, quando causa neuroesquistossomose, e 

Taenia solium, que pode causar neurocisticercose (MENDES et 

al., 2018).  

Frequentemente, estes helmintos não são parasitas 

humanos habituais, sendo seu parasitismo classificado como 

acidental; geralmente são parasitas de animais que 

eventualmente atingem o ser humano, por isso a doença 

causada é considerada uma zoonose (FERREIRA et al., 2016).  
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Nos hospedeiros definitivos, em especial no ser humano, 

onde desenvolve uma parasitose acidental, a invasão de larvas 

infectantes de terceiro estágio de Angiostrongylus cantonensis 

no sistema nervoso central determina forte reatividade ao 

parasitismo, o que geralmente ocasiona a ocorrência de 

meningite eosinofílica. Deste modo, a parasitose é 

caracterizada como uma infecção aguda com evolução rápida, 

geralmente em poucos dias ou semanas e, frequentemente, de 

cura espontânea. Clinicamente, os sinais e sintomas 

encontrados são a clássica rigidez de nuca, acompanhada por 

cefaleia e problemas visuais, entre outros. Para estabelecer um 

diagnóstico específico, a pesquisa do parasita é possível 

diretamente no líquor, apesar da dificuldade em se encontrar 

larvas neste local (MARTINS et al., 2015).  

Menezes (2018) afirma que esta nova forma de 

meningite está se espalhando pelo Brasil nos últimos anos e 

destaca que Achatina fulica, também conhecido por caracol 

gigante africano, é o principal responsável pela disseminação 

de Angiostrongylus cantonesis. Por isso esta forma de 

meningite eosinofílica é também conhecida como 

angiostrongilíase cerebral. Esta autora chama a atenção para o 

fato de que este parasitismo só foi recentemente descrito no 

país e deste modo os profissionais de saúde precisam estar 

atentos para identificar novos casos, e a população deve adotar 

medidas de prevenção simples, principalmente no que 

concerne o contato com os moluscos.  

Em um estudo realizado na cidade de Valença (RJ), 

foram visitadas mais de 100 residências e a presença de 

Achatina fulica foi relatada em 52,5% delas. Nestas residências 

foi relatado contato direto com os moluscos por manuseio e 

mesmo por ingestão. Todos os moradores afirmaram praticar a 
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coleta e extermínio dos moluscos, por conhecerem o potencial 

risco de infecção que ele representa (AGUIAR, 2018). 

No município de Mongaguá (SP), quatro casos de 

meningite eosinofílica que envolveram membros de uma 

mesma família foram notificados. As análises laboratoriais 

foram realizadas pelo Centro de Parasitologia e Micologia do 

Instituto Adolfo Lutz com a colaboração do Laboratório de 

Biologia Molecular da Pontifícia Universidade Católica (RS). 

Foram utilizados anticorpos contra antígeno total de 

Angiostrongylus cantonesis em exames laboratoriais 

empregando-se a técnica de ELISA, cujo resultado foi reagente 

com os soros dos quatro pacientes e no líquor de dois deles. A 

técnica de Western Blot com antígeno heterólogo de 

Angiostrongylus costaricensis confirmou os achados nos soros 

e líquor. Concomitantemente, a pesquisa malacológica 

efetuada pelo Serviço Regional-2/São Vicente da SUCEN, na 

área da residência dos casos, resultou na captura de um 

exemplar de Phyllocaulis boraceiensis; dois exemplares de 

Bulimulus spp e 20 exemplares de Achatina fulica  

(CIARAVOLO; PINTO; MOTA, 2010).  

Apesar das evidências de que o helminto pode infectar 

diversos tipos de moluscos, incluindo algumas espécies nativas 

do Brasil, e que todas elas podem propagar a doença, o caracol 

gigante africano tem sido o vetor mais frequente, pois Achatina 

fulica é um excelente transmissor da infecção. Este molusco 

invasor é capaz de se alimentar de diversos tipos de plantas, 

verduras e frutas. Apesar de ter sido introduzido inicialmente no 

Sul do país, este caracol já foi encontrado até mesmo em 

reservas ambientais na Amazônia. É encontrado tanto em áreas 

urbanas quanto rurais e fica muito próximo das pessoas. O 
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contato frequente da população com o molusco facilita a 

transmissão (MENEZES, 2018). 

Com o objetivo de controlar as infestações por Achatina 

fulica, o Governo Federal do Brasil tem empregado estratégias 

de intervenção, as quais ressaltam a importância da 

participação dos moradores das áreas afetadas, conforme 

revela o Plano de Ação Caramujo Africano, elaborado em 2004 

pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A Política 

Nacional da Biodiversidade, descrevendo a regulamentação de 

medidas de controle, manejo e erradicação das espécies 

exóticas invasoras no Brasil está prevista no Decreto 4.339 de 

22 de agosto de 2002. Ademais, a Lei de Fauna, 5.197 de 03 

de janeiro de 1967 e a Lei dos Crimes Ambientais, 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, determinam a destruição de animais 

exóticos considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. 

Contudo, a proibição específica da criação e 

comercialização em todo o Brasil foi instituída em 2005, com a 

publicação da instrução normativa número 73 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), que qual passou a considerar Achatina 

fulica como não pertencente à fauna silvestre nativa, sendo, 

portanto, uma espécie exótica invasora, nociva às espécies 

silvestres nativas, ao ambiente, à agricultura e à saúde pública, 

e autorizando a implementação de medidas de controle, coleta 

e eliminação (AGUIAR, 2018). 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo principal 

verificar a presença do molusco exótico Achatina fulica, 

conhecido como caracol gigante africano, no município de 

Conde, no estado da Paraíba; além de identificar a presença de 

conchas vazias de Achatina fulica ou de seus ovos, recolher e 
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eliminar os caracóis encontrados, averiguar e registrar os 

melhores horários para captura dos moluscos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho foi um estudo transversal e experimental, 

com coletas de amostras no campo, realizado no período de 

julho de 2017 a julho de 2018, para identificar a presença do 

molusco exótico Achatina fulica. A pesquisa foi realizada em 

áreas de solo em torno da rua Lucas Almeida Santos, no 

município de Conde-PB (Figura 1). Este local foi escolhido por 

causa de relatos de um artesão local ter falecido vítima de 

meningite eosinofílica após ter manipulado moluscos da 

espécie Achatina fulica com o intuito de criar bijuterias e vender 

na orla da praia de Jacumã. 

Além disso, populares relataram observar uma grande 

quantidade de mouscos similares ao Achatina fulica nos 

arredores desta rua, particularmente em quintais de casas de 

veraneio que eventualmente ficam fechadas durante boa parte 

do ano, especialmente no inverno. 

 A pesquisa foi realizada em várias etapas. A primeira 

constou uma revisão integrativa da literatura de caráter 

exploratório e documental, sobre o parasita Angiostrongylus 

cantonesis e o molusco Achatina fulica. 

 A segunda foi localização e captura de espécimes do 

molusco em áreas do solo e posterior utilização de métodos 

diversos para o extermínio dos vetores. A literatura aponta que 

a melhor ocasião para capturar os moluscos é no crepúsculo 

e/ou dias nublados e chuvosos, pois é quando saem de seus 

abrigos em maior número. Sua aniquilação pode ser feita por 



CONTROLE DO CARACOL GIGANTE AFRICANO (Achatina fulica Bowdich, 1822) NO 

MUNICÍPIO DE CONDE-PB 

326 
 

métodos mecânicos e/ou químicos, sendo estes últimos 

preferenciais. 

 

Figura 2. Local da pesquisa para coleta do caracol Achatina 
fulica no município de Conde-PB: Rua Lucas Almeida, 
localização georreferenciada 7º27´68.94”S, 34º80´04.02”W  
 

 
Fonte: adaptado de Google maps (2019). 

 

Para a revisão integrativa da literatura foi realizada uma 

busca em bancos de dados com a utilização do portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) – fundação do Ministério da Educação 

(MEC), que é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 
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instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da 

produção científica internacional, por meio de 130 bases 

referenciais tais como Scopus, Medline/Pubmeb, ScieLO, 

ScienceDirect e Oxford Journals. O acesso foi realizado por 

meio do serviço de gestão de identidade CAFe, que reúne 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras através da 

integração de suas bases de dados e permite acesso remoto a 

conteúdo exclusivo. 

Para a pesquisa nas bases de dados foram utilizados os 

descritores “Angiostrongylus cantonesis” e “Achatina fulica” no 

método de busca avançada, utilizando o operador booleano 

“AND”, com opções de pesquisa de artigos em todos os bancos 

de dados disponíveis, indexados nos últimos 5 anos, com a 

opção de selecionar aqueles de maior relevância em primeiro 

lugar.  

Como critério de inclusão dos textos foi realizada uma 

seleção aos artigos com acesso ao texto completo, publicados 

em português, inglês ou espanhol. Foram excluídos aqueles 

que apresentaram acesso apenas ao resumo ou abstract, 

resumos expandidos ou artigos completos publicados em anais 

de congressos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Tabela 1 podem ser observados os resultados da 

coleta dos moluscos no município de Conde, estratificados de 

acordo entre os meses e horários em que foi realizada, já que 

abrageu o período de um ano. A captura foi realizada em três 

momentos diferentes do dia: matutino, das 6h00min às 

11h59min, vespertino, das 12h00min às 17h59min e noturno, 

das 18h00min às 23h59min. A literatura especializada aponta 
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que nos dias ensolarados e com temperaturas elevadas a 

coleta deve ser feita de manhã cedo ou no final da tarde. Nos 

dias nublados, com garoa fraca, chuvas intermitentes ou 

temperaturas amenas as coletas poderão ser realizadas a 

qualquer hora (SÃO PAULO, 2016).  

 

Tabela 1. Moluscos encontrados na pesquisa, 2019. 

 
  Fonte: dados da pesquisa 

 

Na saúde pública, a aplicação de métodos que levam à 

prevenção de doenças costuma ser cinco a dez vezes mais 

eficiente, em termos de investimento, do que métodos 

curativos. Um dos métodos mais eficazes de prevenção é o 
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saneamento ambiental. A importância do saneamento e sua 

associação à saúde humana remonta às mais antigas culturas. 

O saneamento desenvolveu-se de acordo com a evolução das 

diversas civilizações, ora retrocedendo com a queda das 

mesmas, ora renascendo com o aparecimento de outras. A 

literatura aponta que a catação manual dos moluscos é o 

melhor meio de lidar com o problema da invasão de Achatina 

fulica no Brasil. A Figura 3 mostra como a proliferação destes 

caracóis é abundante. É comum encontrar dezenas deles em 

apenas um pequeno espaço. 

 

Figura 3. Dezenas de exemplares de Achatina fulica em um 
quintal de residência no município de Conde-PB 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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A utilização do saneamento como instrumento de 

promoção da saúde pressupõe a superação dos entraves 

tecnológicos políticos e gerenciais que têm dificultado a 

extensão dos benefícios aos residentes em áreas rurais, 

municípios e localidades de pequeno porte. É o caso do 

município do Conde que, apesar de fazer parte da região 

metropolitana da capital do estado da Paraíba, João Pessoa, 

ainda conserva traços de cidade do interior, tipicamente rural, 

sem a presença de saneamento básico, por exemplo. Isso 

permite que populações de Achatina fulica possam se 

desenvolver livremente, atingindo tamanhos de até 10 cm, 

como o exemplar da Figura 4, que mediu 97 mm. 

 

Figura 4. Exemplar de Achatina fulica medindo 97 mm, 
localizado em uma rua no município de Conde-PB 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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 Uma das etapas fundamentais do saneamento ambiental 

é o controle de vetores capazes de transmitir agentes 

infecciosos. Este combate visa, fundamentalmente, a prevenir 

a transmissão de doenças a eles relacionadas. Em áreas 

endêmicas, torna-se necessário reduzir a incidência de 

doenças, colocando-as sob controle, pois essa ação propicia a 

redução da mortalidade e morbidade. Em relação ao controle 

de Achatina fulica, esta ação é fundamental para evitar que ele 

se reproduza em escalas geométricas. Como são 

hermafroditas, estes moluscos podem colocar em média 1.000 

(mil) ovos por ano. Isso quer dizer que, caso não seja eliminado, 

cada indivíduo, em condições ideais, pode gerar até 1.000.000 

(um milhão) de descendentes ao longo de um ano, o que explica 

sua rápida dispersão quando entra em um novo ambiente 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Molusco Achatina fulica, medindo aproximadamente 
65 mm, localizado no momento da ovoposição em um jardim no 
município de Conde-PB 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 



CONTROLE DO CARACOL GIGANTE AFRICANO (Achatina fulica Bowdich, 1822) NO 

MUNICÍPIO DE CONDE-PB 

332 
 

 

 Uma das etapas de controle do molusco Achatina fulica 

diz respeito à forma como ele deve ser eliminando. Há várias 

opções possíveis, neste trabalho foi utilizada a catação manual 

seguida de imersão em uma solução aquosa de sabão em pó 

na concentração de 1%, conforme recomendado pela Vigilância 

Sanitária de João Pessoa-PB.  

Este controle é necessário devido ao fato de que o 

caracol gigante africano é considerado uma das 100 piores 

espécies exóticas invasoras do mundo. Este molusco tem um 

impacto na biodiversidade nativa e nas culturas agrícolas e 

hortícolas. Um estudo realizado na Índia mostrou que foi 

introduzido em 1847 e desde então se espalhou por todo o país, 

onde se alimenta de mais de cinquenta espécies de plantas e 

culturas agrícolas nativas e também coopera para a extinção 

dos caracóis nativos, já que a espécie se reproduz rapidamente 

em condições ideais de campo e pode atingir altas densidades 

e biomassa em um tempo muito curto. Além de perdas 

econômicas e problemas de saúde humana causados pelo 

Achatina fulica, eles também são um incômodo geral para as 

pessoas (SARMA; MUNSI; ANANTHRAM, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Deste modo, atualmente pode-se considerar que a 

infecção por Angiostrongylus cantonesis no Brasil é uma 

parasitose grave e emergente, o que deve alertar as 

autoridades para a criação de mecanismos de vigilância 

epidemiológica específicos para detectar casos suspeitos de 

meningite eosinofílica. Inclusive, incentiva-se o 

desenvolvimento de novos métodos laboratoriais que permitam 
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um diagnóstico precoce e consigam diferenciar este parasita de 

outras espécies similares. Sobretudo, é importante ampliar 

estratégias de controle ambiental sobre os possíveis moluscos 

vetores, em especial de Achatina fulica, já que esta espécie é 

exótica, invasora e foi introduzida no país de forma 

negligenciada e irresponsavelmente descartada na natureza, 

onde não existem mecanismos naturais de controle da sua 

população, tais como os observados em seu continente de 

origem. 

Como a presença de Achatina fulica está associada ao 

parasitismo por Angiostrongylus cantonesis e à ocorrência de 

casos graves de meningite eosinofílica, assim como constitui 

uma ameaça à biodiversidade por competir com espécies de 

moluscos locais, o seu controle é de fundamental importância 

para a saúde pública. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AGHAZADEH, M. et al. The emergence of angiostrongyliasis in Australia. 
Vector-borne and Zoonotic Diseases, New York, v. 15, n. 3, p. 184-190, 
2015. 
AGUIAR, F. B. Prevalência e controle do caracol gigante africano 
(Achatina fulica Bowdich, 1822) em um município paraibano. 2018. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade 
Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018. 
ARAUJO, Z. et al. Seropositivity for ascariosis and toxocariosis and 
cytokine expression among the indigenous people in the venezuelan delta 
region. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo,  São Paulo,  v. 57, n. 1, p. 47-
55,  fev.  2015.   
BECHARA, A. H. et al . Achatina fulica infected by Angiostrongylus 
cantonensis on beaches, in the west zone of Rio de Janeiro, Brazil. Rev. 
Inst. Med. trop. S. Paulo, São Paulo, v.60, n. e4, 2018.  
CAMPOS, D. M. B. et al. Evaluation of the therapeutic efficacy of 
levamisole hydrochloride on third-stage larvae of Lagochilascaris minor in 
experimentally infected mice. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, São Paulo, v. 
58, n. 43, 2016.  



CONTROLE DO CARACOL GIGANTE AFRICANO (Achatina fulica Bowdich, 1822) NO 

MUNICÍPIO DE CONDE-PB 

334 
 

CIARAVOLO, R. M. C.; PINTO, P. L. S.; MOTA, D. J. G. Meningite 
eosinofílica e a infecção por Angiostrongylus cantonensis: um agravo 
emergente no Brasil. Vector – Informativo Técnico e Científico, São 
Paulo, v. 1, n. 8, dez 2010. 
FERREIRA, F. P. et al. Frequência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii 
em cães com sinais clínicos compatíveis com toxoplasmose. Ciênc. anim. 
bras., Goiânia, v.17, n. 4, p. 640-646,  dez. 2016. 
MARTINS, Y. C. et al. Central nervous system manifestations of 
Angiostrongylus cantonensis infection. Acta Tropica, vol.141, n. 1, p.46-53, 
Jan 2015. 
MENDES, T. C.; FARIAS, A. B.; PECORA, I. L.; NÓBREGA, M. F. F.; 
MEDEIROS, P. A.; OLIVEIRA, S. L.; SANTOS, B. G. C.; MEDEIROS, J. S. 
Estado atual da lagoquilascaríase humana no Brasil. Journal of Biology & 
Pharmacy and Agricultural Management, v. 14, n. 4, out/dez 2018. 
MENEZES, M. Casos de meningite transmitida por caramujo se espalham 
pelo país. Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: 
<https://portal.fiocruz.br/noticia/casos-de-meningite-transmitida-por-
caramujo-se-espalham-pelo-pais>. Acesso em 04 maio 2018. 
NEVES, D. P. et al. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 
2016. 
SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Coordenação 
de Vigilância em Saúde. Gerência do Centro de Controle de Zoonoses. 
Norma técnica para a vigilância e controle de Achatina fulica no 
município de São Paulo. Norma nº 01, 2016.  
SARMA, R. R.; MUNSI, M.; ANANTHRAM, A. N. Effect of Climate Change 
on Invasion Risk of Giant African Snail (Achatina fulica Férussac, 1821: 
Achatinidae) in India.  PLoS ONE, v. 10, n.  11, p. e0143724, 2015. 
SHARBATKHORI, M. et al. Echinococcus granulosus sensu lato genotypes 
in domestic livestock and humans in Golestan province, Iran. Rev. Inst. 
Med. trop. S. Paulo, São Paulo, v. 58, n. 38,  2016. 
SOMSRI, W.; VIROJ, W. Eosinophilic meningitis due to Angiostrongylus 
cantonensis with confirmed finding of intrathecal parasite. Arquivos de 
Neuro-Psiquiatria, v. 72, n. 3, p. 261, march 2014. 
THOMAS, M.; THANGAVEL, M.; THOMAS, R. P. Angiostrongylus 
Cantonensis (nematoda, metastrongylidae) in bandicoot rats in Kerala, 
South India. International Journal of Pure and Applied Zoology, London, 
v. 3. n. 1, p. 51-52, 2015.  



DESAFIOS E MUDANÇAS NO PROCESSO DE TRABALHO DO AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

335 
 

CAPÍTULO 18 
 

DESAFIOS E MUDANÇAS NO PROCESSO 
DE TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Ellen Karolyne Lins RODRIGUES1 

Rebeca Almeida ARAÚJO1 

Ana Raquel Silva SOUZA1 

Claudia Santos MARTINIANO2 

1Graduandas do curso de Enfermagem, UEPB; 2Orientadora/Professora da UEPB. 
profaclaudiamartiniano@gmail.com 

 

RESUMO: Trata-se de uma revisão integrativa e tem como 
objetivo identificar os desafios e as mudanças ocorridas no 
processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
da Estratégia Saúde da Família. Sua abordagem é do tipo 
qualitativa, que tem por finalidade sintetizar os estudos mais 
relevantes na temática alvo. No estudo foram incluídos artigos 
de 2017 a 2019, com acesso na íntegra e nos idiomas 
português e inglês. Foram excluídos aqueles de literatura 
cinzenta ou revisões integrativas. A busca de dados foi 
realizada nas bases  PubMed, Scielo, BVS e Lilacs, e com a 
expressão Agente Comunitário de Saúde AND Atenção 
Primária à Saúde AND Estratégia de Saúde da Família. Houve 
três etapas de busca de dados: a primeira resultou em 328 
artigos, a segunda em 45, e a terceira, onde foi considerada a 
relevância dos artigos em relação à temática em questão e 
foram obtidos 2 artigos na PubMed, 8 na Scielo, 16 na BVS e 8 
na Lilacs, que após excluídos os artigos repetidos, totalizaram 
15 artigos no total.  Essa revisão versou sobre o processo de 
trabalho do ACS e podem-se destacar algumas dificuldades na 
atuação desses profissionais, tais como a sobrecarga, a 
desvalorização e a precariedade das condições de trabalho. 
Além disso, foi discutido sobre a educação permanente em 
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saúde e formação de vínculo com a comunidade. Palavras-
chave: Processo de trabalho. Agente Comunitário de Saúde. 
Estratégia Saúde da Família. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os níveis de atenção à saúde devem estar organizados 

de modo que contemplem o indivíduo em sua totalidade, 

considerando suas especificidades e exposições. Formas 

individualizadas de tratamentos centradas na doença, além de 

onerar os custos com a saúde, tornam-se menos efetivas e 

contribuem para desigualdade no acesso à saúde e aumento 

de agravos. Deste modo, a Atenção Primária à Saúde (APS), 

preconiza promover, capacitar e tornar o cidadão como 

protagonista da sua própria saúde, a fim de reduzir os riscos 

antes do acontecimento do agravo ou atenuar sua magnitude 

(STARFIELD, 2002). 

A figura reconhecida institucionalmente como Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), surgiu em 1991 com a criação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) com o 

objetivo de seguir a lei orgânica da saúde de 8080/90. As 

funções desses profissionais eram voltadas para promoção à 

saúde e prevenção de agravos, especificamente materno-

infantil (BRASIL, 2001). Em 1994, com o advento do Programa 

de saúde da família (PSF), o ACS passou a fazer parte do PSF, 

com a finalidade de estabelecer um novo modelo assistencial 

baseado no amparo à comunidade adscrita com ações de 

saúde. Durante o processo de desenvolvimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o ACS desempenha um papel 

importante na Atenção Primária à Saúde, tendo como sua 
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função primordial a integração da comunidade com o serviço de 

saúde (BRITO; FERREIRA; SANTOS, 2014). 

Nessa perspectiva, a expansão e integração do PSF em 

todo território nacional foi imprescindível, em virtude de 

alcançar uma maior efetividade e resolutividade nos estados e 

cidades contempladas pelo programa. Foi em 2006 que iniciou 

o processo de transição do Programa de Saúde da Família 

(PSF) para a intitulada Estratégia de Saúde Família (ESF), pela 

necessidade de suprir as deficiências de saúde da comunidade 

e romper com o modelo assistencial centrado na doença, 

assegurando o cumprimento dos princípios do SUS (ARANTES; 

SHIMIZU; MERCHAN-HAMANN, 2016). 

A estratégia estabelece vínculos e cria laços de 

compromisso com a comunidade por meio do exercício 

profissional dos ACS , uma vez que esses norteiam ações de 

saúde que são determinantes no processo saúde-doença da 

população adscrita (TOSIN; THEODORO; OLIVEIRA; 

ANGELITA, 2017). 

A profissão de Agente Comunitário de Saúde foi 

reconhecida oficialmente pela Lei nº 10.507/2002 e atualmente 

é regulamentada pela Lei nº 13.595/2018. Dentre as atribuições 

que competem ao ACS enquanto membros essenciais na 

estrutura da atenção básica de saúde, dispostas na PNAB 

(2017), estão: o incentivo da comunidade à participação nas 

políticas públicas de saúde e socioeducacionais; e a realização 

de visitas domiciliares regularmente para o acompanhamento e 

acolhimento da comunidade adscrita na sua área (MOROSINI; 

FONSECA, 2018; BRASIL, 2018; BRASIL, 2017). 

Como práticas pertinentes ao trabalho exercido pelo 

ACS, o incentivo da comunidade à participação das políticas 

públicas de saúde e socioeducacionais são eixos de 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARANTES,+LUCIANO+JOSE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SHIMIZU,+HELENA+ERI
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MERCHAN-HAMANN,+EDGAR
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fundamental importância, pois junto à comunidade é possível 

desconstruir o antigo conceito de saúde pautado no modelo 

biomédico mais mecanicista e retratar e repensar as práticas 

sociais que interferem no processo saúde-doença, atentando 

para a diversidade de contextos, tornando, assim, a população 

protagonista para intervir nesse cenário (MACIAZEKI-GOMES; 

et al, 2016). Além disso, a visita domiciliar realizada pela ESF 

com ênfase no exercício do ACS, desenvolvendo a relação 

entre famílias e os profissionais, permite o conhecimento das 

condições de vida e saúde da população (BARBOSA; et al, 

2016). 

Segundo o ministério da saúde o acolhimento é uma 

diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH),  sendo 

considerado parte integral e importante  do processo de 

trabalho nos serviços básicos de saúde.  O acolhimento  

apresenta uma conduta baseada em ações de saúde, que 

proporcionem além do bem estar o estabelecimento de 

confiança entre os profissionais da ESF e a comunidade 

adscrita, o usuário é atendido pelo profissional que estiver 

disponível  para agir  na sua necessidade de saúde 

(PALLARÉS; et al, 2016). Assim, o acolhimento proporciona 

uma mudança através da escuta das demandas dos usuários 

sendo o ACS o principal facilitador desse processo (CARLI; et 

al, 2014). 

Estando o ACS sob a responsabilidade de realizar o 

acompanhamento de forma periódica, identificando os riscos 

existentes, doenças e agravos para a população e de notificar 

e encaminhar para unidade de saúde de referência (BRASIL, 

2018). O ACS torna-se um componente precípuo na ESF, 

sendo importante na adesão e participação dos usuários nos 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MACIAZEKI-GOMES,+RITA+DE+CASSIA
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serviços ofertados na ESF e no estabelecimento do vínculo 

entre a equipe de saúde e população referência. 

Considerando que as funções exercidas pelo ACS são 

tidas como norteadoras para as ações de saúde da ESF e que 

o mesmo é peça-chave na condução das necessidades de 

assistência à saúde da população adscrita, bem como o elo 

entre a comunidade e o serviço saúde, este estudo tem como 

objetivo identificar os desafios e as mudanças ocorridas no 

processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde da 

Estratégia Saúde da Família. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem 

qualitativa, que tem por finalidade sintetizar os estudos mais 

relevantes na temática alvo. Este tipo de método possibilita a 

interação sistematizada e atualizada do conhecimento, bem 

como permite que os autores analisem de forma crítica o objeto 

do estudo (ALMEIDA et al, 2016). 

Inicialmente delimitou-se entre os pares o tema (Desafios 

e mudanças no processo de trabalho do ACS). No segundo 

momento foram selecionados os filtros, em função do vasto 

acervo encontrado, optou-se por incluir os artigos dos anos 

2017, 2018 e 2019, ter acesso na íntegra, e idiomas em 

português e inglês. Ficou definido como critério de exclusão 

estudos de literatura cinzenta (tese, TCC e dissertação) e 

artigos oriundos de revisão integrativa. A primeira busca sem os 

filtros supracitados nas bases: PubMed, Scielo, BVS e Lilacs e 

com a expressão (Agente Comunitário de Saúde AND Atenção 

Primária à Saúde AND Estratégia de Saúde da Família) resultou 

em: 12 na PubMed, 34 na Scielo, 189 na BVS e 30 na Lilacs, 
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totalizando sem filtros 328 artigos. Com a aplicação dos filtros 

obteve-se: 2 na PubMed, 8 na Scielo, 16 na BVS e 19 na Lilacs, 

resultando em 45 artigos. Na terceira etapa ocorreu a seleção 

dos artigos, considerando a relevância com tema do estudo. 

Inicialmente foram analisados pela a leitura do título e do 

resumo, e posteriormente efetuou-se a sintetização das 

informações de cada estudo. Finalmente, após a imersão e 

filtragem dos estudos estritamente relacionados com o 

processo de trabalho do ACS atingiu-se: 2 na PubMed, 8 na 

Scielo, 16 na BVS e 8 na Lilacs. No entanto alguns artigos 

estavam repetidos, sendo assim, resultou-se efetivamente 

como análise final 15 artigos. No quarto momento deu-se início 

a criação das categorias de acordo com os achados. Na quinta 

etapa foram feitas as discussões das categorias encontradas, 

bem como a síntese dos estudos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Resumo das informações dos estudos selecionados. 

AUTOR ANO TÍTULO REVISTA 

Garcia 
ACP, Lima 
RCD, Lima 
EFA, et al.  

2019 Perfil e o Processo 
de Trabalho dos 

Agentes 
Comunitários de 

Saúde 

Rev. Online 
de Pesquisa 

Pedebos, 
Rocha e 
Tomasi  

2018 A vigilância do 
território na atenção 

primária: 
contribuição do 

agente comunitário 

Saúde debate 
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na continuidade do 
cuidado 

Lopes et 
al.  

2018 Cargas de trabalho 
do agente 

comunitário de 
saúde: pesquisa e 

assistência na 
perspectiva 
convergente 
assistencial  

Texto e 
Contexto 

Enfermagem 

Assis e 
Castro-
silva  

2018 Agente comunitário 
de saúde e o idoso: 

visita domiciliar e 
práticas de cuidado 

Physis: 
Revista de 

saúde 
coletiva 

Pinto et al. 2017 
Vínculos subjetivos 

do agente 
comunitário de 

saúde no território 
da estratégia 

Trabalho, 
Educação e 

Saúde 

Villela et 
al.  

2017 
Educação em 

saúde: agentes 
comunitários de 

saúde e estudantes 
de medicina no 

controle da dengue 

Rev. Eletron 
Comun Inf 
Inov Saúde 

Garcia et 
al.  

2017 
Agente comunitário 

Trabalho, 
Educação e 
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de saúde no espírito 
santo: do perfil às 
atividades 
desenvolvidas 

Saúde 

ROMAGN
OLI, 
Roberta 
Carvalho; 
SAMUDIO, 
Jania 
Lurdes 
Pires  

2017 
Tensions and 
challenges between 
community health 
agents and their 
teams. 

Pesquisas e 
Práticas 
Psicossociais 

SAFFER, 
Denis 
Axelrud; 
BARONE, 
Luciana 
Rodriguez 

2017 
Em busca do 
comum: o cuidado 
do agente 
comunitário de 
saúde em Saúde 
Mental 

Physis: 
Revista de 
Saúde 
Coletiva 

Musmann
o et al. 

2018 
Percepção de 
agentes 
comunitários de 
saúde sobre 
segurança do 
paciente 

Rev.enferma
gem UFPE 
online 

Pedraza e 
Santos  

2017 
Perfil e atuação do 
agente comunitário 

Interações 
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de saúde no 
contexto da 
Estratégia Saúde da 
Família em dois 
municípios da 
Paraíba 

Samudio, 
Martins, 
Brant e 
Sampaio 

2017 
Cartografia do 
cuidado em saúde 
mental no encontro 
entre agente 
comunitário de 
saúde e usuário 

Physis: 
Revista de 
Saúde 
Coletiva 

Chuengue
, A.P.G., 
Franco, 
T.B.  

2018 
O reconhecer e o 
lidar dos agentes 
comunitários de 
saúde diante da 
bioética: entre a 
ética do cuidado e os 
poderes 
disciplinares 

Physis: 
Revista de 
Saúde 
Coletiva 

Lima et al. 2018 
Violência doméstica 
contra idosos: 
percepção e 
conduta de agentes 
comunitários de 
saúde 

Rev.enferma
gem UFPE 
online 
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Leite, 
R.V.; 
Pereira, 
A.P.C.M.  

2018 
Cuidado do agente 
comunitário de 
saúde junto à 
população 
masculina 

 

Revista 
Baiana 
de saúde 
pública 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Precarização, sobrecarga e desvalorização profissional 

 

No que tange a precarização, cinco estudos 

evidenciaram as condições precárias de trabalho do ACS, 

dentre elas: sobrecarga, desvio de função, falta de EPI, baixa 

remuneração e demanda psíquica aumentada. Corroborando 

com a análise de Nogueira (2019), parte da precarização de 

trabalho do ACS dar-se em consequência da sobrecarga de 

trabalho com a necessidade de atingir metas de indicadores de 

saúde e coletar dados, comprometendo o papel social do ACS 

e inviabilizando ações de promoção e prevenção à saúde. As 

atividades laborais dentro da ESF tomam tempo de forma 

considerável e limitam a atuação do ACS, corroborando para a 

desassistência das famílias. Ainda com relação à sobrecarga, 

demandas psíquicas contribuem para exaurir de forma danosa 

os ACS, assim como o não reconhecimento social do papel 

fundamental que os fazem (ALMEIDA; BAPTISTA; SILVA, 

2016).     

Já sobre a desvalorização profissional dos ACSs, dois 

artigos abordaram a temática e apontaram a falta de 

conhecimento específico e acadêmico. Outros itens devem ser 

levados em consideração como aponta Almeida et al. (2016), 
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os ACS encontram-se desmotivados por falta de resolutividade 

na assistência, bem como condição social da população, falta 

de planejamento de ações de saúde e organização de trabalho. 

Também foi relatada a insatisfação da gestão local em relação 

à terceirização do serviço. O ACS muitas vezes é visto na 

comunidade como um profissional voluntário que está sempre 

disponível, independentemente do seu horário de trabalho, 

entretanto a visibilidade enquanto profissional de saúde é 

prejudicada. 

 

Educação Permanente em Saúde 

 

 Cinco estudos constataram que há capacitação e 

qualificação insuficientes para o ACS e que a educação 

permanente pode auxiliar a sanar as fragilidades visando 

melhorias no cuidado aos usuários atendidos no contexto da 

saúde da família. Quanto à insuficiência de capacitações e 

qualificações para o ACS, Maciazeki-Gomes et al (2016) 

afirmam que embora seja uma figura importante na equipe de 

saúde, proporciona-se pouca qualificação para o 

aprimoramento das suas competências e habilidades, além de 

ser um profissional pouco incluído na equipe de trabalho, 

acarretando assim, em prejuízo na formação do pensamento 

crítico e consequentemente afetando a sua atuação 

profissional. 

 A Política Nacional da Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) apresenta-se com o objetivo de transformar a maneira 

de fazer saúde e as práticas no serviço e pode ser entendida 

como uma contínua aprendizagem dada por meio da análise, 

observação, reflexão e transformação da realidade, como 

também, das práticas profissionais, da gestão e do trabalho em 
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equipe para assim dispor de uma melhor qualidade do serviço 

prestado (GIGANTE; CAMPOS, 2016). A atividade 

multiprofissional colabora para educação permanente do ACS, 

pois é com essa troca realizada com os demais membros da 

equipe, como também com usuários que o exercício em saúde 

é efetuado com proficiência (OLIVEIRA et al, 2018). 

 

Formação de vínculo com a comunidade 

 

 A legitimação da atenção primária enquanto 

reorganização do modelo assistencial utilizado para a 

organização dos serviços de saúde no Brasil, só foi possível 

através da associação da Política Nacional de Atenção Básica 

com o programa de Agentes Comunitários de Saúde, motivo 

pelo qual o trabalho do ACS tem destaque na construção e 

implantação desse novo modelo assistencial no Brasil. Durante 

a construção da identificação profissional dos ACS ao longo dos 

anos, destacam-se duas importantes funções centradas no 

desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção, 

trabalhando com um conceito amplo de saúde, exercendo a 

mediação entre o serviço e a comunidade e entre os diferentes 

saberes. Desse modo, o ACS é entendido como interlocutor 

entre a atenção básica e a população (CARLI et al, 2017). 

 A presença do ACS na comunidade potencializa as 

ações da APS e promove o estabelecimento do vínculo entre o 

serviço de saúde e a população local, sendo considerado o 

vínculo um processo de construção continuada, tendo em vista 

que os usuários do serviço presentes na comunidade 

aumentam em número e em necessidades. É o ACS o elemento 

que facilita as ações de saúde na comunidade uma vez que ele 
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transita e reside na comunidade a qual trabalha (BEZERRA; 

FEITOSA, 2018). 

 A presença do vínculo nos processos de saúde da 

atenção básica potencializa os princípios da saúde pública no 

Brasil, através do acolhimento e da inserção da subjetividade 

de cada indivíduo no cuidar. Incorporando assim, a 

integralidade, equidade e a universalidade através das ações e 

práticas do ACS. É através da figura do ACS que a estratégia 

de saúde da família se estabelece como modelo que estrutura 

as redes de atenção no SUS e que se pretende como modelo 

capaz de modificar a assistência no Brasil (CARLI et al., 2017). 

 A ampliação do sentido de saúde na atenção básica, 

possibilita aos usuários do serviço um protagonismo 

participativo, considerando que o ACS aproxima e gera 

confiança, favorecendo o desenvolvimento do trabalho de toda 

a equipe e de suas atribuições. Para tanto o ACS aperfeiçoa e 

integra a relação serviço e usuário e usuário e serviço, sendo 

ele responsável pela adscrição das famílias, cadastramento, 

orientações sobre as ações de saúde disponíveis no serviço e 

ações de educação em saúde. O ACS é peça importante ao 

acesso do usuário à rede de atenção à saúde, pois ele oferta 

humanização através de um atendimento acolhedor (JESUS et, 

2014). 

 

Desvio de função comprometendo o processo de trabalho 

 

 Dentre os cinco estudos que discutem sobre as 

condições de trabalho do ACS, três esclarecem sobre o desvio 

de função. De acordo com Alonso, Beguin e Duarte (2018), os 

ACS desempenham diversas incumbências que não lhes 

pertencem, tais como: atividades na recepção do serviço, 
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agendamento de consultas, organização de pastas e 

prontuários de pacientes, transmissão de mensagens do 

serviço de saúde para usuários, tarefas de limpeza, dentre 

outras. Nessa perspectiva, o ACS tem sido considerado como 

um profissional multifuncional devido a ausência do limiar de 

suas atribuições e idealização de seu ofício. Além disso, pouco 

a pouco, o ACS tem recebido novas atribuições de forma 

burocrática, o que sugere constantes mudanças em seu papel 

de atuação e fortalece a imagem de que esses profissionais são 

trabalhadores prurivalentes. 

 

Fragilidades na formação 

 

 Correlacionado às fragilidades na formação, cinco 

estudos apontam que a formação profissional do ACS passa 

por muitas debilidades, tornando, assim, passível de falhas 

corroborando com a análise de Alonso, Beguin e Duarte (2018) 

onde aponta que a formação do ACS apresenta lacunas no que 

diz respeito à falta da junção entre teoria e prática, falta de 

abordagem dos aspectos socioculturais e psíquicos, 

contribuindo para a perpetuação do modelo de prática 

assistencial tecnicista, abstendo-se das questões 

psicossocioculturais que se fazem presentes na sociedade e 

que são de extrema importância na prestação dos cuidados.  

Na tentativa de suprir as necessidades para uma melhor 

formação desses profissionais, o Ministério da Saúde (MS) 

institui a Portaria 253, de 25 de setembro de 2015, que dispõe 

sobre o Curso Introdutório para ACS definindo a base curricular, 

como também, propiciando uma maior reflexão a cerca do 

processo de trabalho contribuindo, significativamente, para o 

aperfeiçoamento profissional e consequentemente 
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transformando as práticas de serviço, ressignificando o conceito 

de trabalho em equipe e fortalecendo as construções cotidianas 

com a sociedade melhorando a qualidade de vida da população 

(BRASIL, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho do ACS vem se reconfigurando na atualidade 

mediante as modificações ocorridas no cenário da política de 

saúde e, mais expressivamente na Atenção Básica. Assim, 

evidenciar mudanças e desafios nesse processo de trabalho 

poderá elucidar as tendências e direcionamentos do processo 

de trabalho do ACS, cujo elo com a comunidade pode estar 

ameaçado pelo processo de trabalho que vem sendo assumido. 

É pertinente que a precariedade das condições de 

trabalho, a sobrecarga e desvalorização relativa ao trabalho do 

ACS, como a baixa remuneração e desvio de função são 

temáticas bastantes apontadas e que contribuem para uma 

maior limitação de sua atuação. As atribuições dos ACS 

precisam ser averiguadas para que se determinem suas ações 

evitando, assim, o desvio de função e sobrecarga laboral.  O 

ACS é tido como o elo entre o serviço de saúde e a comunidade, 

criando, assim, um vínculo que facilita na construção das ações 

continuadas promovidas pela Atenção Básica, pois é com essa 

proximidade com a comunidade que se consolida as práticas, 

os saberes e as competências mais expressivas e relevantes 

para o ACS.  

As fragilidades na formação favorecem para que haja 

uma repetição de afazeres técnicos, ficando à margem 

questões psicossocioculturais que são significativas na 

prestação de cuidados em saúde e com isso a educação 
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permanente em saúde tem papel estratégico para auxiliar a 

sanar as fragilidades que transpassam no processo de trabalho 

do agente comunitário de saúde. 

 Contudo, novos estudos devem ser desenvolvidos visto 

a relevância da temática e a magnitude do trabalho 

desenvolvido pela figura do agente comunitário de saúde, como 

também, compreender os impasses vivenciados por essa 

categoria profissional  para que soluções sejam discutidas e 

formuladas para o enfrentamento das dificuldades do processo 

de trabalho do ACS na Atenção Básica. 
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RESUMO: Na perspectiva de aprimoramento do SUS, o 
governo federal, com o intuito de ampliar o acesso e a qualidade 
na Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito nacional, criou o 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB), a fim de alcançar um nível de 
qualidade semelhante em todas as regiões do País. Neste 
patamar, destaca-se a importância desta investigação para a 
análise da utilização dos recursos do PMAQ-AB ante os 
desafios para com a melhoria do acesso  e da qualidade da 
atenção básica, mediante a utilização dos pagamentos por 
performance do PMAQ-AB. Trata-se de uma revisão integrativa, 
de caráter descritivo exploratório, com abordagem qualitativa 
que dispões sobre o impacto do financiamento do Programa 
Nacional de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) 
no âmbito da Atenção Primária. Foram encontrados nas bases 
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de dados MEDLINE, LILACS, BDENF E SCIELO 202 artigos 
indexados. Com os critérios de inclusão, foram selecionados 
128 artigos. Após a leitura do título e resumo foram excluídos 
108 artigos por não contemplarem o eixo temático deste estudo 
– revisão integrativa. Assim, foram selecionados vinte artigos 
(n=20) como amostra final. Inferir-se que a aplicação e 
efetivação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) é imprescindível 
para elevar os indicadores da assistência e qualidade dawe 
saúde. 
Palavras-chave: Distribuição PMAQ. Financiamento PMAQ. 
Programa Nacional de Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ). 
 

INTRODUÇÃO 

 

A trajetória histórica das políticas de saúde do Brasil 

desde a proposta inicial até sua institucionalização alavancou a 

construção do Sistema Único de Saúde e sua efetivação 

enquanto modelo vigente, fortalecendo a assistência ofertada. 

Decorridas três décadas de existência do Sistema Único 

de Saúde (SUS), o Brasil afirma-se como sendo o maior país 

do mundo a possuir um sistema público de saúde pautado no 

princípio da universalidade, além da equidade e da 

integralidade, ratificando seu potencial imprescindível na vida 

dos cidadãos (DUARTE, EBLE, GARCIA, 2018). 

No Brasil, a instituição e fortalecimento da atenção 

básica à saúde (ABS), atrelada ao conceito de atenção primária 

à saúde (APS) define o exercício de oferta de “cuidados 

primários de saúde”, ocorrendo esse significado num contexto 

econômico e político de redução do Estado na garantia de 

direitos sociais, marcado por uma tendência à privatização da 
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saúde corroborando com a perspectiva proposta por Mendes 

(2015). 

Na perspectiva de aprimoramento do SUS, o governo 

federal, com o intuito de ampliar o acesso e a qualidade na 

Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito nacional, criou, em 

19 de julho de 2011, o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), a fim 

de alcançar um nível de qualidade semelhante em todas as 

regiões do País (BRASIL, 2011) em consonância com os 

princípios e diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), associado à estratégia ministerial ‘Saúde Mais Perto 

de Você’. 

Os indicadores monitorados PELO PMAQ-AB sinalizam 

metas a serem atingidas pelas equipes e pela gestão e o 

desempenho das equipes pode ser comparado não somente 

com as outras equipes, mas também com a sua própria 

evolução, assegurando que o empenho dos gestores e 

trabalhadores possa ser considerado no processo de 

certificação (BRASIL, 2012). 

Assim sendo, os municípios que conseguem alcançar o 

desempenho contratualizado fazem jus ao incentivo financeiro 

federal, que pode ser aplicado diretamente na atenção básica 

no município (GIRARDI, SALGADO E VANSTRALEN, 2015). 

Neste patamar, destaca-se a importância desta 

investigação para a análise da utilização dos recursos do 

PMAQ-AB ante os desafios para com a melhoria do acesso e 

da qualidade da atenção básica, mediante a utilização dos 

pagamentos por performance do PMAQ-AB. 

Desta forma, esta pesquisa tem por objetivo investigar 

por meio de análise bibliográfica as evidências científicas 

quanto a utilização dos recursos financeiros advindos da 
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remuneração por desempenho, considerando o impacto desta 

na oferta de serviços de qualidade pela atenção primária.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, de caráter 

descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa que dispões 

sobre o impacto do financiamento do Programa Nacional de 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) no âmbito 

da Atenção Primária no tocante à qualidade do serviço ofertado. 

Elegeu-se esta modalidade, por se tratar de um instrumento que 

permite a síntese do conhecimento já elaborado. 

Para a elaboração deste estudo, foram seguidas as 

seguintes etapas: (1) definição do problema e elaboração da 

questão norteadora; (2) busca ou amostragem na literatura; (3) 

coleta de dados; (4) análise crítica dos estudos incluídos; (5) 

discussão dos resultados; e (6) apresentação da revisão 

integrativa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019). Sendo 

assim, para o cumprimento da primeira etapa proposta, 

estabeleceu-se a seguinte questão norteadora: A aplicação 

deste recurso interfere na qualidade da assistência e dos 

serviços ofertados? 

A realização deste estudo teve como critérios de 

inclusão: artigos completos, com livre acesso a bases de dados 

nos idiomas português, inglês e/ou espanhol, publicados entre 

os anos de 2014 a 2019; e estudos que abordam o 

gerenciamento do recurso/financiamento fornecido pelo PMAQ, 

bem como as mudanças e melhorias proporcionadas por este. 

A opção pela faixa temporal supracitada visou identificar e 

analisar as publicações mais recentes sobre a temática.  
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Ademais, elegeu-se como critérios de exclusão: artigos 

duplicados, de revisão sistemática e editoriais que não 

correspondem a temática do estudo, e/ou que estejam fora do 

período de tempo estipulado, editoriais, teses, dissertações 

e/ou estudos que não abordam temática relevante ao alcance 

do objetivo da revisão. 

Foram utilizadas as seguintes bases de dados nacionais 

e internacionais: considerando como fonte de pesquisa as 

bases de dados eletrônicas nacionais e internacionais: a 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) que abrange a Base de dados 

de enfermagem (BDENF), a Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), além disso, 

foram pesquisados artigos na biblioteca Scientific Electronic 

Library Online (SciELO).  

Para a etapa de coleta de dados foram escolhidas as 

palavras-chave contemplando os seguintes termos Distribuição 

PMAQ’; ‘Financiamento PMAQ’; ‘Programa Nacional de acesso 

e da qualidade da Atenção Básica’, considerando os idiomas 

português, inglês e espanhol, como estratégia de ampliação de 

busca.  

Na quinta etapa, os dados coletados foram organizados 

e agrupados nas categorias temáticas que configuram o escopo 

central deste estudo. Após esta etapa, procedeu-se a 

realização da leitura, análise crítica e a discussão dos artigos 

selecionados para compor a amostra final da pesquisa, 

levantando-se os principais resultados e construindo análise 

crítica, comparando-a à luz da literatura científica e 

conhecimento teórico. 

Por fim, foi realizada a apresentação da síntese do 

conhecimento, levando em consideração as etapas percorridas 



DESAFIOS E ENTRAVES NA UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DO 

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 

359 
 

e os resultados inferidos a partir da análise dos artigos que 

compuseram a amostra.  

          

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Foram encontrados nas bases de dados MDLINE, 

LILACS, BDENF E SCIELO 202 artigos indexados. Com os 

critérios de inclusão, foram selecionados 128 artigos. Após a 

leitura do título e resumo foram excluídos 108 artigos por não 

contemplarem o eixo temático deste estudo – revisão 

integrativa. Assim, foram selecionados vinte artigos (n=20) 

como amostra final, conforme o fluxograma na Figura 1. 

 
Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos 
nas fontes eletrônicas, João Pessoa–PB, 2019. 

 

FONTE: elaboração da autora, 2019. 

 

Com o refinamento e a amostra final fora realizado a 

categorização dos artigos levando em consideração os autores, 

TOTAL FINAL

20 ARTIGOS

2º BUSCA

128 ARTIGOS

1º BUSCA 

202 ARTIGOS

1 BASES

MEDLINE

02 
ARTIGOS

00 
ARTIGOS

LILACS

16 
ARTIGOS

03 
ARTIGOS

BDENF

02 
ARTIGOS

00 
ARTIGOS

SCIELO

108 
ARTIGOS

17 
ARTIGOS
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título do artigo, local e ano de publicação, objetivo e resultados 

encontrados, conforme pode ser identificado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Categorização dos artigos quanto aos autores, títulos 

do artigo, local e ano de publicação, objetivo e resultados 

encontrados. 

N AUTO
RES / 
ANO 

TÍTULOS OBJETIVO TIPO 
DE 
ESTUD
O 

BASE 
DE 
DADOS 

NOME DA 
 REVISTA 

1 FEITO
SA, 
RMM 
et al., 
2016. 

Mudança
s 
ofertadas 
pelo 
Programa 
Nacional 
de 
Melhoria 
do 
Acesso e 
da 
Qualidade 
da 
Atenção 
Básica 

Analisar as 
mudanças que 
o Programa 
Nacional de 
Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção 
Básica tem 
provocado nos 
serviços da 
atenção 
básica em 
saúde. 

Estudo 
descritiv
o de 
abordag
em 
Qualitati
va. 

LILACS Revista  
Saúde e 
Sociedade. 

2 LINHA
RES, 
PHA et 
al., 
2014. 

Avaliação 
do 
Programa 
Nacional 
de 
Melhoria 
do 
Acesso e 
da 
Qualidade 
da 
Atenção 
Básica no 
estado do 
Ceará 

Avaliar o 
processo de 
implantação 
do Programa 
Nacional de 
Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção 
Básica no 
Estado do 
Ceará. 

Estudo 
descritiv
o 
explorat
ório de 
abordag
em 
Qualitati
va. 

LILACS Revista Saúde Debate. 
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3 RODR
IGUES
, V et 
al., 
2014. 

A 
experiênci
a de 
planejar e 
operacion
alizar o 
PMAQ-
AB no 
estado do 
Acre 

Relato de 
experiência 
sobre o 
processo de 
implementaçã
o do Programa 
Nacional de 
Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção, nas 
fases de 
Avaliação 
Externa e 
Censo, das 
Unidades da 
atenção 
básica no 
estado do 
Acre. 

Estudo 
Transve
rsal. 

LILACS Revista Saúde Debate. 

4 VIANA
, IB et 
al., 
2019. 

Avaliação 
da 
qualidade 
da 
assistênci
a em 
saúde 
bucal na 
Atenção 
Primária à 
Saúde em 
Pernamb
uco, 2014 

Avaliar a 
qualidade da 
assistência em 
saúde bucal 
na Atenção 
Primária à 
Saúde em 
Pernambuco, 
Brasil, 2014. 

Estudo 
ecológic
o de 
avaliaçã
o em 
saúde. 

SCIELO Revista  
Epidemiologia  
e Serviços e de Saúde. 

5 BAUM
GART
EN, A 
et al., 
2019. 

Ações 
para o 
controle 
da 
tuberculos
e no 
Brasil: 
avaliação 
da 

Descrever e 
avaliar os 
fatores 
associados ao 
conjunto de 
ações para o 
controle da 
tuberculose 
(TB) na 
atenção 

Estudo 
Transve
rsal. 

SCIELO Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 
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atenção 
básica 

básica (AB) 
nas cinco 
macrorregiões 
brasileiras. 

6 SADDI
, FC et 
al., 
2018. 

Perceptio
ns and 
evaluation
s of front-
line health 
workers 
regarding 
the 
Brazilian 
National 
Program 
for 
Improving 
Access 
and 
Quality to 
Primary 
Care 
(PMAQ): 
a mixed-
method 
approach 

Analisar a 
percepção e 
avaliação dos 
profissionais 
sobre o 
conhecimento 
de políticas, 
participação e 
capacidade 
organizacional 
do PMAQ. 

Abordag
em 
Conting
ente de 
método 
misto. 

SCIELO Cadernos de Saúde Pública. 

7 LUZ, 
LA et 
al., 
2018. 

Avaliação 
da 
qualidade 
da 
Atenção 
Pré-Natal 
no Brasil 

Investigar 
características 
da estrutura 
das unidades 
de saúde e 
dos processos 
gerenciais e 
assistenciais 
da Atenção 
Pré-Natal 
(APN) no 
âmbito da 
Atenção 
Primária à 
Saúde (APS) 
no Brasil, em 
municípios 

Estudo 
descritiv
o 
explorat
ório de 
abordag
em 
Qualitati
va. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 
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que aderiram 
ao 
PMAQ-AB. 

8 GARCI
A, 
ACP et 
al., 
2018. 

Melhoria 
do acesso 
e da 
qualidade 
da 
Atenção 
Básica: 
perspectiv
a dos 
Agentes 
Comunitá
rios de 
Saúde 

Descrever 
como ocorreu 
a participação 
dos Agentes 
Comunitários 
de Saúde 
(ACS) no 
PMAQ-AB e 
avaliar sua 
perspectiva 
em relação às 
melhorias no 
acesso e na 
qualidade da 
Atenção 
Básica (AB). 

Estudo 
descritiv
o, 
transver
sal com 
abor-
dagem 
quantitat
iva. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 

9 LIMA, 
JG et 
al., 

2018. 

Atributos 
essenciai
s da 
Atenção 
Primária à 
Saúde: 
resultado
s 
nacionais 
do 
PMAQ-
AB 

Analisar a 
consecução 
dos atributos 
da 
APS na prática 
das equipes, 
na perspectiva 
dos 
profissionais e 
usuários, 
comparando-
se os 
resultados do 
PMAQ-AB, 
entre os ciclos 
1 e 2. 

Estudo 
Quantita
tivo. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 

1
0 

BERT
USSO, 
FR E 
RIZZO
TTO, 
MLF, 
2018. 

PMAQ na 
visão de 
trabalhad
ores que 
participar
am do 
programa 

Analisar as 
mudanças nos 
processos de 
adesão, 
avaliação 
externa e 
organização 

Estudo 
descritiv
o 
explorat
ório de 
abordag
em 

SCIELO Revista Saúde Debate. 
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em 
Região de 
Saúde do 
Paraná 

do processo 
de trabalho de 
21 equipes 
na10ª Região 
de Saúde do 
Paraná, as 
quais 
participaram 
dos dois 
primeiros 
ciclos do 
PMAQ. 

Qualitati
va. 

1
1 

NEVE
S, RG 
et al., 
2018. 

Estrutura 
das 
unidades 
básicas 
de saúde 
para 
atenção 
às 
pessoas 
com 
diabetes: 
Ciclos I e 
II 
do 
Programa 
Nacional 
de 
Melhoria 
do 
Acesso 
e da 
Qualidade 

Escrever a 
estrutura 
necessária à 
atenção às 
pessoas com 
diabetes, 
usuárias da 
rede de 
atenção 
primária à 
saúde, 
avaliada nos 
Ciclos I e 
II do PMAQ no 
Brasil, 2012 e 
2014, 
considerando-
se as 
características 
dos 
municípios. 

Estudo 
Descritiv
o. 

SCIELO Cadernos de Saúde Pública. 

1
2 

FLÔR
ES, 
GMS 
et al., 
2018. 

Gestão 
pública no 
SUS: 
consideraç
ões 
acerca do 
PMAQ-AB 

Investigar as 
percepções 
dos gestores 
municipais de 
saúde na 28ª 
Região de 
Saúde do Rio 
Grande do Sul 
quanto aos 

Estudo 
descritiv
o 
explorat
ório de 
abordag
em 
Qualitati
va. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 
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impactos do 
PMAQ-AB na 
organização 
do trabalho e 
assistência à 
saúde, bem 
como os 
aspectos que 
traduzem as 
percepções e 
o 
envolvimento 
deles com o 
Programa. 

1
3 

CHAV
ES, LA 
et 
al.,201
8. 

Integraçã
o da 
atenção 
básica à 
rede 
assistenci
al: análise 
de 
compone
ntes da 
avaliação 
externa 
do 
PMAQ-
AB 

Avaliar a 
integração 
entre a 
atenção 
básica e a 
rede 
assistencial do 
Sistema Único 
de Saúde 
(SUS), por 
meio do 
Modelo de 
Resposta 
Gradual da 
Teoria de 
Resposta ao 
Item. 

Estudo 
Transve
rsal. 

SCIELO Cadernos de Saúde Pública. 

1
4 

SOUZ
A, MF 
et al., 
2018. 

Coordena
ção do 
cuidado 
no 
PMAQ-
AB: uma 
análise 
baseada 
na 
Teoria de 
Resposta 
ao Item 

Analisar a 
qualidade das 
variáveis do 
Programa de 
Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção 
Básica para 
avaliar a 
coordenação 
na atenção 

Estudo 
Transve
rsal. 

SCIELO Revista de Saúde Pública. 
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básica do 
cuidado. 

1
5 

PROT
ASIO, 
APL et 
al., 
2017. 

Satisfaçã
o do 
usuário 
da 
Atenção 
Básica 
em Saúde 
por 
regiões  
do Brasil: 
1º ciclo de 
avaliação 
externa 
do 
PMAQ-
AB 

Identificar os 
principais 
fatores que 
influenciam na 
Satisfação do 
Usuário com 
os serviços de 
Atenção 
Básica por 
regiões do 
Brasil. 

Estudo 
descritiv
o, 
transver
sal com 
abor-
dagem 
quantitat
iva. 

SCIELO Revista Ciência & Saúde 
Coletiva. 

1
6 

JANS
SEN, 
M et 
al., 

2016. 

Avaliação 
da 
dimensão 
estrutura 
no 
atendime
nto ao 
pré-natal 
na 
Estratégia 
Saúde da 
Família: 
potenciali
dades do 
PMAQ-
AB 

Analisar a 
dimensão 
estrutura das 
unidades para 
a atenção pré-
natal em 
Niterói, 
realizada pela 
Estratégia 
Saúde da 
Família (ESF). 

Estudo 
descritiv
o 
transver
sal. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 

1
7 

GIOVA
NELLA
, L et 
al., 
2016. 

A 
provisão 
emergenc
ial de 
médicos 
pelo 
Programa 

Analisa a 
inserção de 
médicos do 
PMM segundo 
qualidade da 
estrutura das 
UBS, 
buscando 

Estudos 
transver
sal. 

SCIELO Revista Ciência & Saúde 
Coletiva. 
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Mais 
Médicos  
e a 
qualidade 
da 
estrutura 
das 
unidades 
básicas 
de saúde 

reconhecer 
sinergias entre 
os três 
programas. 

1
8 

MACH
ADO, 
ATGM 
et al., 
2016. 

Asistencia 
sanitaria, 
certificació
n de 
calidad y 
apoyo 
institucion
al: la 
atención 
primaria 
en Brasil 

Ofrecer un 
panorama de 
la distribución 
del apoyo 
institucional a 
la atención 
primaria en 
Brasil e 
identificar la 
relación entre 
actividades de 
apoyo 
institucional y 
los resultados 
de la 
certificación 
del Programa 
Nacional para 
Mejorar el 
Acceso y la 
Calidad de la 
Atención 
Primaria 
(PMAQ). 

Estudo 
transver
sal. 

SCIELO Revista Salud Pública de 
México 

1
9 

SEIDL, 
H et 
al., 
2014. 

Gestão 
do 
trabalho 
na 
Atenção 
Básica 
em 
Saúde: 
uma 

Analisar a 
gestão do 
trabalho na 
atenção 
básica a partir 
das 
entrevistas 
realizadas 
com 

Estudo 
transver
sal, 
descritiv
o e 
explorat
ório. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 
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análise a 
partir da 
perspectiv
a das 
equipes 
participan
tes do 
PMAQ-
AB 

profissionais 
das equipes 
participantes 
do Programa 
Nacional de 
Melhoria do 
Acesso e da 
Qualidade da 
Atenção 
Básica em 
2012. 

2
0 

PINTO
, HA et 
al., 
2014. 

O 
Programa 
Nacional 
de 
Melhoria 
do 
Acesso e 
da 
Qualidade 
da 
Atenção 
Básica: 
várias 
faces de 
uma 
política 
inovadora 

Contextualiza 
a formulação 
do PMAQ-AB, 
analisa, com 
apoio de 
referenciais da 
análise de 
políticas, 
diferentes 
papéis do 
programa na 
nova Política 
Nacional de 
Atenção 
Básica 
(PNAB), 

Estudo 
descritiv
o 
explorat
ório de 
abordag
em 
Qualitati
va. 

SCIELO Revista Saúde Debate. 

FONTE: elaboração da autora, 2019. 

 

Após leitura crítica e sistematização dos dados, 

puderam-se evidenciar as seguintes categorias temáticas: 

Processo de implementação do PMAQ; Mudanças ocorridas 

com a aplicação dos recursos fornecidos pelo PMAQ; Fatores 

que contribuem para o controle e qualidade da assistência; 

Avaliação dos usuários, profissionais e gestores sobre o PMAQ.  

 

Processo de implementação do PMAQ 
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Para este tópico, foram avaliados 07 artigos (35%), onde 

foram discutidos aspectos referentes ao processo de 

implantação do PMAQ e suas repercussões. 

O PMAQ tem por objetivo estabelecer uma cultura de 

análise, avaliação e intervenção, dispondo às equipes de 

atenção básica capacidade institucional a fim de que promovam 

mudanças na execução dos serviços e, dessa forma, a atenção 

básica desempenhe o seu papel sobre as condições de saúde 

da população, estimulando assim, o foco da atenção para o 

usuário. O repasse dos recursos financeiros promove o avanço 

da inovação de ferramentas tecnológicas para monitoramento e 

avaliação dos indicadores e programa de acompanhamento por 

parte do usuário (CHAVES et al., 2018). 

Em contrapartida, no estudo de Linhares et al., 2014, 

afirma que embora o incentivo ao PMAQ seja considerado um 

aspecto positivo na gestão da Atenção Básica nos últimos anos, 

os municípios têm enfrentado impasses com a variedade de 

programas e ações que o Ministério da Saúde estabelece, visto 

que os recursos para a implantação desses programas 

requerem um alto valor de contrapartida do município. 

Logo, para o PMAQ-AB ser efetivo nos municípios, é 

fundamental uma gestão pública de qualidade com o propósito 

de criar políticas sanitárias, programas que viabilizem tais 

políticas, prover recursos, fiscalizar e avaliar os programas e 

ações em saúde (FLÔRES et al., 2018). Nessa perspectiva, a 

gestão do trabalho em saúde supõe a garantia de aspectos 

básicos como intuito de valorizar o trabalhador da saúde e o seu 

trabalho, tais como: capacitação e educação permanente, 

vínculos com proteção social e espaços para discussão e 
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negociação das relações de trabalho em saúde (SEIDL et al., 

2014).  

Os principais profissionais que participam do PMAQ são 

gestores e enfermeiros locais, seguidos por profissionais 

comunitários de saúde. E que grande parte dos médicos não 

estão envolvidos ou tendem participam apenas das discussões 

iniciais, logo o não envolvimento no processo de planejamento 

e aplicação do programa implica na geração de dúvidas em 

relação ao PMAQ durante sua implementação. Diante disso, a 

correção desta lacuna teria como resultado o aumento dos 

níveis de legitimidade e credibilidade, além disso, facilitaria a 

implementação e a avaliação externa do PMAQ (SADDI, et al., 

2018). 

Dessa forma, os desafios para a Atenção Primária em 

Saúde (APS) na coordenação do cuidado, reflete a necessidade 

de revisão da alocação e utilização dos recursos para que 

ocorra melhorias na política salarial, condições de trabalho, 

efetividade do modelo, qualidade da assistência e satisfação 

dos usuários (SOUZA et al., 2017). 

Assim, a forma de deliberação do incentivo financeiro por 

desempenho advindo do processo de certificação do PMAQ 

necessita de estudos mais aprofundados, já que estes podem 

gerar competições entre os profissionais, em vez de 

solidariedade, promoção da assistência de qualidade e cuidado 

contínuo (BERTUSSO; RIZZOTTO, 2018). 

 

Mudanças ocorridas com a aplicação dos recursos 

fornecidos pelo PMAQ 
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Foram analisados 03 artigos (15%) e logo após realizou-

se a discussão sobre os aspectos referentes às mudanças 

ocorridas com a aplicação dos recursos fornecidos pelo PMAQ. 

É notório que há uma relação positiva entre o apoio 

financeiro fornecido pelo PMAQ e o exercício de certificação, 

seja na autoavaliação, avaliação compartilhada, treinamento 

contínuo, como também no fortalecimento da participação da 

comunidade nos processos de planejamento e no protagonismo 

dos usuários (MACHADO et al., 2016). 

O programa define um leque de situações, problemas e 

possibilidades através de seus padrões de qualidade e estimula 

os profissionais a identificá-los, problematizá-los e estabelecer 

quais são os eixos prioritários, de acordo com a realidade local; 

tal realidade pode ser observada na fase de contratualização e 

momento de autoavaliação. Além disso, esse processo instiga 

os profissionais a problematizarem, estimarem, inspecionarem 

e analisarem os meios de intervenção por meio da fase de 

desenvolvimento. Dando sequência para a fase de Avaliação 

Externa, certificação, recontratualização onde as equipes são 

avaliadas, reconhecidas e premiadas quanto ao alcance das 

metas e resultados esperados. 

Nesse sentido, Feitosa et al., 2016, em seu estudo afirma 

que o PMAQ desponta como a principal estratégia para que 

ocorram mudanças nos modos e condições de funcionamento 

das Unidades Básicas de Saúde e que as mudanças de postura 

de trabalho não estão relacionadas apenas ao incentivo 

financeiro extra, mas sim a diversos fatores que promovam e 

contribuam para a qualidade da assistência e trabalho das 

equipes. 
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Fatores que contribuem para o controle e qualidade da 

assistência 

 

Para esta discussão, foram selecionados, 3 artigos 

(15%). Dentre os discursos mais abordados nos textos, a 

estrutura destaca-se como fator principal que contribui para a 

qualidade da assistência. 

Em se tratando da estrutura dos serviços de saúde, 

considera-se que para a execução de um atendimento oportuno 

e de qualidade esta é uma das dimensões a ser analisada. E 

para avaliação da qualidade dos serviços de saúde em sua 

totalidade é preciso analisar a tríade (estrutura, processo e 

resultados), sendo a primeira relacionada aos recursos 

materiais e humanos, instrumentos, e o contexto físico e 

organizacional em que são realizadas as ações de saúde 

(JANSSEN et al., 2016). 

O Brasil, por ser um país de vastas dimensões, 

apresenta desafios para o alcance de serviços de alta qualidade 

que tendem a ser diferentes em função do porte populacional. 

Estudos evidenciam que os municípios de maior porte 

apresentam melhores serviços de atenção primária à saúde 

(NEVES et al., 2018). 

Embora as características estruturais de um serviço de 

saúde não possam garantir a qualidade da assistência, 

Giovanella et al., 2016, salienta que é possível dizer que 

estruturas adequadas facilitam uma melhor atenção à saúde.  

 

Avaliação dos usuários, profissionais e gestores sobre o 

PMAQ 
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A partir da análise de 7 artigos (35%), puderam-se 

sistematizar e correlacionar uma temática predominantes com 

três subgrupos: A importância dos processos avaliativos quanto 

a visão do usuário, profissionais e gestores. 

Destaca-se a importância dos processos avaliativos 

considerando que este é uma ferramenta essencial para 

aprimorar o desenvolvimento organizacional dos serviços de 

saúde, embora requeira esforço para sensibilizar os gestores, 

profissionais e usuários do sistema é imperioso que a avaliação 

faça parte da rotina dos serviços (VIANA et al., 2019). 

A avaliação e o PMAQ-AB incitam as equipes de atenção 

básica a se autoavaliarem, fazendo com que estes atentem a 

necessidade de planejamento das ações e serviços, além de 

desmitificar o processo de avaliação como um método negativo, 

mostrando-lhes a importância de forma positiva para correção 

das vertentes e ampliação das ações (RODRIGUES et al., 

2014). 

Este processo permiti uma análise sistemática da 

realidade da AB, traz o levantamento de questões importantes 

que envolvem a estrutura, o processo e os resultados do 

cuidado em saúde e além disso, contribuir com o 

desenvolvimento de pesquisas, minimizando lacunas de 

conhecimento, dada a incipiência de estudos avaliativos no 

âmbito nacional (LUZ et al., 2018). 

Através do levantamento avaliativo em âmbito nacional, 

o PMAQ se mostra uma ferramenta imprescindível. Dessa 

forma, estudos que avaliem o processo de cuidado e monitorem 

os indicadores de doença são de extrema importância. Assim, 

o monitoramento de um conjunto de fatores poderá direcionar 

as ações de melhoria e qualidade à saúde do usuário e a 
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organização das redes de atenção do SUS (BAUMGARTEN et 

al., 2019). 

Portanto, é necessário que ocorra a avaliação contínua 

com participação de todos os profissionais envolvidos e 

usuários, como forma de medir e identificar os objetivos 

conquistados e as metas a serem alcançadas. E concluem que 

manter o PMAQ-AB e a coerência nos seus instrumentos é 

primordial para a garantia da qualidade e maior resolutividade 

que é o objetivo principal para o sistema de saúde universal, 

equânime e integral (GARCIA et al., 2018). 

Nesse segmento, o estudo dos atributos e da qualidade 

da APS reforçam a necessidade de qualificação tanto dos 

profissionais quanto da organização dos serviços a fim de 

melhorar os indicadores de qualidade do sistema e, 

consequentemente, os resultados de saúde (LIMA et al., 2018). 

Em se tratando da avaliação na percepção dos usuários, 

é indispensável melhorar a qualificação do acesso, a 

resolubilidade, os aspectos organizacionais do processo de 

trabalho e, especialmente, o fortalecimento do vínculo entre 

cliente e os profissionais de saúde. Para os gestores, estas 

melhorias são, na maioria dos casos, factíveis, pois não 

demandam grandes investimentos financeiros e sim iniciativas 

de reorganização do fluxo e dos processos de trabalho 

(PROTASIO et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

  

Mediante a análise realizada, pode-se inferir que a 

aplicação dor recursos advindos do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-

AB) de modo efetivo e racional é imprescindível para que ocorra 
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o avanço dos indicadores da assistência e qualidade à saúde, 

uma vez que o financiamento implica na melhoria da estrutura, 

controle e qualidade dos serviços tanto para os usuários quanto 

para o exercício profissional. 

Percebe-se que este processo ainda não está totalmente 

sistematizado no âmbito da atenção primária e na rede 

profissional existente neste nível de cuidado, e através da 

análise dos textos, fica evidente que não existe uma 

uniformidade quanto à empregabilidade do PMAQ. Embora seja 

considerado que cada serviço tem suas individualidades e 

peculiaridades, é imperiosa a organização destes, cujos 

critérios devem estar pautados nas normatizações e 

regulamentações; processo que fortalece os repasses e a 

continuidade. 

De acordo com o levantamento bibliográfico é notório 

que não se têm estudos que abordem especificamente sobre o 

financiamento do PMAQ, bem como a aplicação dos subsídios 

fornecidos por este, sendo portanto essa temática pouco ainda 

explorada. Logo, estudos com diferentes abordagens sobre o 

PMAQ e que sejam divulgadas as experiências positivas 

vivenciadas pelos profissionais e usuários, e se o programa 

possui impacto direto na qualidade dos serviços e satisfação de 

ambos, compreendendo que esse fator é fundamental para a 

organização dos serviços de saúde. 
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RESUMO: Nos últimos anos tem aumentado o registro de 
casos de doença de Chagas aguda em forma de surto no Brasil, 
geralmente entre indivíduos que ingeriram um mesmo tipo de 
alimento e são acometidas por quadros febris e manifestações 
gerais de uma infecção sistêmica. Esse é um estudo 
transversal, realizado com dados secundários obtidos através 
do SINAN/DATASUS, realizado no segundo semestre de 2019, 
verificando as regiões mais afetadas entre os anos de 2007 e 
2017, via provável de infecção, estratificação por gênero e 
prevalência da doença de Chagas aguda em idosos na faixa 
etária de 60 anos ou mais. A partir dos resultados nota-se o 
aumento de notificações da doença de Chagas entre os anos 
de 2007 a 2017, como também a maior prevalência no gênero 
masculino, aumento da prevalência entre a população idosa, 
tendo como principal forma de transmissão a via oral, por meio 
do consumo de açaí. O local mais atingido é o estado do Pará. 
Estes resultados mostram a necessidade da implementação de 
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uma política pública mais rígida, visando combater o início da 
cascata de transmissão, que ocorre nas áreas mais endêmicas 
de onde vem o fruto, e onde o mesmo é colhido e consumido 
sem boas práticas de manuseio e higiene, levando assim a uma 
maior contaminação da população.  
Palavras-chave: Tripanossomíase americana. Trypanosoma 
cruzi. Transmissão oral. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas é considerada uma antropozoonose 

do continente americano que se espalhou de suas fronteiras 

originais através da migração. É causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi, identificado no Brasil, na primeira década 

do século XX. Mesmo quando sobrevivem à infecção aguda, os 

pacientes podem desenvolver doenças crônicas, que em até 

40% dos casos são caracterizadas por arritmias graves, 

cardiomiopatias, aumento de órgãos viscerais do sistema 

digestório (megas) e, mais raramente, polineuropatia e acidente 

vascular cerebral. Mesmo após mais de um século da sua 

descoberta, muitos desafios ainda existem em torno da 

infecção, particularmente o controle epidemiológico e os 

métodos de diagnóstico, para melhorar o prognóstico e a 

terapêutica, já que os medicamentos disponíveis tem baixa 

eficácia (PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018). 

A doença de Chagas é uma enfermidade relativamente 

recente na História da humanidade, já que sua descrição tem 

pouco mais de 100 anos. Mas sua história natural certamente 

começou há milhares de anos como uma enzootia, 

particularmente entre os animais silvestres, especialmente o 

gambá (Didelphis marsupialis). Esta forma de infecção ainda 
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persiste em áreas como a região amazônica. Quando o homem 

modificou o meio ambiente e invadiu os ecótopos naturais, a 

transmissão do Trypanosoma cruzi para o homem ocorreu 

acidentalmente como uma antropozoonose. Desde que o Brasil 

foi colonizado e as florestas começaram a ser desmatadas para 

atividades de agricultura e pecuária, os triatomíneos que 

transmitem o mal de Chagas começaram a ter dificuldades para 

se  alimentar, devido ao deslocamento de animais silvestres. 

Desde então começaram a colonizar áreas ao redor e dentro de 

casas, em um fenômeno conhecido como sinantropia. Eles 

adaptaram-se a este novo habitat, alimentando-se de sangue 

de animais domésticos e de humanos; a tripanossomíase 

americana tornou-se, então, uma zoonose (FERREIRA; 

BRANQUINHO; LEITE, 2014). 

A doença de Chagas ou tripanossomose americana foi 

descoberta em 1909, pelo pesquisador brasileiro Carlos Ribeiro 

Justiniano das Chagas (1878-1934), no município de Lassance, 

interior do Estado de Minas Gerais. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a doença de Chagas está entre as 

principais doenças tropicais negligenciadas, atingindo cerca de 

10 milhões de indivíduos infectados nas Américas, sendo que 

somente no Brasil há cerca de 2 milhões de chagásicos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença de 

Chagas é uma das principais causas de morte súbita que pode 

ocorrer na fase de vida mais produtiva do cidadão. Mesmo 

quando não leva ao óbito, esta infecção pode marginalizar o 

indivíduo parasitado, devido à sua associação a aposentadorias 

precoces, nem sempre necessárias (NEVES et al., 2016). 

As populações infectadas geralmente vivem em precárias 

condições, sendo negligenciadas em diferentes graus e 
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perspectivas. Deste modo, apresentam maior vulnerabilidade, 

que se expressa pela maior exposição a outras doenças, 

condições e agravos, podendo sobrevir uma sobreposição de 

sintomas. As condições socioeconômicas geralmente não 

permitem acesso a intervenções preventivas, o que gera maior 

probabilidade de adoecimento, menor acesso à rede de 

serviços de saúde, pior qualidade da atenção recebida em 

serviços de atenção primária, menor probabilidade de receber 

tratamentos essenciais, menor acesso a serviços de nível 

secundário e terciário, maior probabilidade de desenvolvimento 

de formas graves da doença e maior risco de evolução para 

óbito (DIAS et al., 2016). 

O agente etiológico Trypanosoma cruzi é transmitido por 

um inseto hematófago popularmente conhecido como barbeiro, 

que se prolifera nas casas de pau a pique típicas das 

populações pobres nas áreas rurais. Os vetores são os 

mosquitos triatomíneos (família Reduviidae), como o Triatoma 

infestans (PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018). 

Qualquer espécie de mamífero pode albergar o parasito, 

enquanto aves e répteis são refratários à infecção, mas podem 

servir de repasto sanguíneo para os triatomíneos, o que pode 

manter os insetos próximos das residências, especialmente se 

houver criação de aves. Os principais reservatórios no ciclo 

silvestre são gambás, tatus, ratos, macacos, entre outros. No 

ciclo doméstico, em função da proximidade das habitações do 

homem com o ambiente silvestre, os reservatórios do 

protozoário são seres humanos, ratos e mamíferos domésticos, 

tais como cães, gatos e porcos (NEVES et al., 2016).  

Apesar de a transmissão vetorial ser considerada a 

principal forma de transmissão do Trypanosoma cruzi para o 
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homem, também existem casos de contaminação via 

transfusão sanguínea, congênita e oral. Nos últimos anos tem 

aumentado o relato de casos por contaminação oral relacionada 

a este parasito, por meio de alimentos diversos, especialmente 

a cana-de-açúcar e o açaí (SANTOS et al., 2019). 

A apresentação clínica da tripanossomose americana 

contraída por via oral difere daquela observada com as formas 

tradicionais de contaminação. Aproximadamente cinco dias 

após a infecção pela ingestão do Trypanosoma cruzi, ocorrem 

manifestações graves, que incluem febre prolongada, 

miocardite aguda, insuficiência cardíaca e, até mesmo 

meningoencefalite. Em alguns casos já foi registrada a 

presença de diarreia, gastrite severa e hemorragia 

gastrointestinal. A via de infecção oral está associada a uma 

maior mortalidade, sendo que, quanto mais jovem o paciente, o 

prognóstico piora (MATTOS, 2017). 

A doença de Chagas pode se manifestar de diferentes 

maneiras. Inicialmente ocorre a fase aguda da infecção, que 

pode ocorrer na primeira contaminação ou mesmo quando há 

uma reagudização, em fases mais avançadas. Esta fase 

costuma durar de seis a oito semanas. Frequentemente, o 

paciente possui quadro clínico caracterizado por picos febris, 

taquicardia, edema, entre outros sintomas, embora possa 

também apresentar-se assintomático. A esta fase segue-se 

outra, denominada fase indeterminada, que pode durar anos, 

décadas ou toda vida do paciente. Neste período de latência 

não há sintomas específicos, e mesmo os exames clínicos e 

complementares de tórax e aparelho digestivo não revelam 

alterações. Caso sejam observadas alterações digestivas e/ou 

cardíacas, é porque o paciente entrou na fase crônica da 
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infecção. Nesta fase as disfunções ventriculares e o 

acometimento do esôfago e do cólon são mais marcantes 

(BARROSO, 2014). 

Mesmo que os casos de doença de Chagas tenham 

apresentado, nas últimas décadas, uma diminuição entre a 

população brasileira, nos últimos anos tem sido observadas 

diversas ocorrências de surtos epidêmicos por contaminação 

oral. Estes casos começaram a ser registrados ainda na década 

de 1960, em diversos locais do país. Mais recentemente, 

diversos casos de contaminação por via oral têm sido 

registrados no Norte do país, em localidades onde o consumo 

de açaí é elevado, especialmente no estado do Pará 

(OLIVEIRA; TAVARES, 2016; SANTOS et al., 2019). 

Apesar do alimento suspeito pela infecção não ter sido 

apontado em muitos casos, mesmo após extensa pesquisa 

epidemiológica, um grande número de casos mais recentes 

implica o açaí como sendo o principal alimento responsável 

pelas infecções orais ocorridas na Amazônia Legal, que 

corresponde à área brasileira que engloba nove estados do 

Brasil, os quais pertencem à bacia Amazônica: Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins 

e parte do estado do Maranhão (BRASIL, 2019). 

Por isso, esta pesquisa tem como objetivo principal 

avaliar a ocorrência de casos de Doença de Chagas Aguda 

(DCA) no Brasil, abrangendo um intervalo entre os anos de 

2007 a 2017, verificando a região e estados mais afetados, os 

principais modos de infecção, como também a prevalência da 

parasitose de acordo com a faixa etária. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Esse é um estudo transversal, quantitativo, realizado com 

dados secundários obtidos através do SINAN DATASUS / 

Tabnet – Tecnologia da Informação a Serviço do SUS 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/ch

agasbr.def), que disponibiliza dados epidemiológicos da 

doença de Chagas aguda (SINAN, 2019). Foram incluídos 

todos os registros notificados no período de 2007 a 2017. 

Esta pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2019. 

As informações obtidas na base de dados foram: regiões e 

cidades mais afetadas e via de infecção provável (Ignorado, 

vetorial, vertical, acidental ou oral). A pesquisa incluiu 

indivíduos de todas as faixas etárias, de ambos os sexos, com 

enfoque na prevalência da doença de Chagas aguda em 

indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais. 

Limitações do estudo: o registro das contaminações é de 

notificação compulsória ao Ministério da Saúde do Brasil, ou 

seja, é um registro que obriga e universaliza as notificações, 

visando o rápido controle de eventos que requerem pronta 

intervenção. Por isso, as limitações do estudo estão ligadas ao 

fato de que os bancos de dados ficam abertos permitindo a 

entrada de novos registros permanentemente. A inclusão de 

novos dados pode alterar o número final de notificações. 

Considerações éticas: uma vez que não foram utilizados 

dados relativos aos sujeitos ou descrições sobre as situações 

assistenciais, apenas a tecnologia disponível em um sítio de 

domínio público, não foi necessário submeter o projeto que 

originou este trabalho a um comitê de ética em pesquisa. 

Análise dos dados: As informações foram armazenadas em 

uma planilha eletrônica do Microsoft Excel® 2010; os dados 
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quantitativos foram analisados por meio de técnica de 

estatística descritiva com o auxílio da ferramenta de Análise de 

dados VBA. Os resultados foram expressos em forma de figuras 

e tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do Gráfico 1 nota-se  a evolução do número de 

notificações de casos de doença de Chagas aguda entre os 

anos de 2007 e 2017, sendo que os anos em que ocorreram 

mais notificações foram os quatro últimos, a despeito de toda a 

informação sobre a contaminação oral por açaí e toda uma 

campanha nacional para melhorar a qualidade do produto, o 

que mostra que esse é um fenômeno preocupante para o país. 

Dos 2.327 casos de doença de Chagas aguda registrados no 

período avaliado, mais de 50% (n=1.172) foram referentes aos 

anos de 2014 a 2017. 

Um estudo publicado por Costa et al. (2018) apontou que, 

em 2014, foram notificados apenas 191 casos de DCA no 

Brasil. O Gráfico 1 mostra que foram 209 casos notificados 

naquele ano. Esta discrepância pode ter ocorrido porque os 

dados estão sempre sujeitos a revisão. 
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Gráfico 1. Número absoluto de casos de Doença de Chagas 
Aguda, notificados ao Ministério da Saúde do Brasil, entre 2007 
e 2017. 
 

 
                Fonte: Datasus (2019) 

 

Nos últimos anos tem aumentado o registro de casos de 

doença de Chagas aguda em forma de surto no Brasil, 

geralmente entre indivíduos que, em uma mesma localidade, 

ingeriram um mesmo tipo de alimento e são acometidas 

simultaneamente por quadros febris e manifestações gerais de 

uma infecção sistêmica. Contudo, apesar do crescente número 

de casos agudos, os relatos dessa fase da doença são 

escassos na literatura, e principalmente quando se trata da 

população idosa com faixa etária igual ou superior a 60 anos. 

Provavelmente isso acontece porque, para cada caso agudo 

notificado, podem ser estimados de 20 a 100 outras 
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ocorrências, gerando uma subnotificação da infecção 

(FERREIRA; BRANQUINHO; LEITE, 2014). 

Recentemente, o uso de abordagens genéticas tem sido 

proposto para aperfeiçoar o entendimento das causas de 

suscetibilidade diferencial à infecção pelo Trypanosoma cruzi. 

Polimorfismos nos genes envolvidos na resposta imune/ 

inflamatória estão sendo estudados para esclarecer seu 

possível papel na ocorrência ou gravidade das complicações 

cardíacas e/ou gastrointestinais. Deste modo, poderá melhorar 

nosso conhecimento sobre as bases moleculares da doença de 

Chagas. O desenvolvimento de biomarcadores de progressão 

da doença e novas estratégias terapêuticas poderão atender às 

necessidades de pacientes com quadros graves da doença e 

melhorar seu impacto socioeconômico em nosso país 

(ACOSTA-HERRERA et al., 2019). 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde realizadas 

em 2010 indicavam que havia no Brasil 1.156.821 pessoas 

infectadas por este protozoário (DIAS et al., 2016). No Gráfico 

2 pode-se ver o número de casos de Doença de Chagas 

estratificado por gênero. A maior prevalência de contaminação 

foi observada no sexo masculino. 
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Gráfico 2. Número de casos de Doença de Chagas Aguda 
estratificados por gênero, notificados ao Ministério da Saúde do 
Brasil, entre 2007 e 2017. 
 

 
               Fonte: Datasus (2019) 

 

A Organização Mundial da Saúde estima um número de 

infecções por doença de Chagas em aproximadamente 6 a 7 

milhões de pessoas no mundo, sendo que a maioria delas 

encontra-se na América Latina e, mais especificamente, no 

Brasil. Diversos fatores contribuem para essa elevada 

prevalência, principalmente “migrações humanas não 

controladas, degradação ambiental, alterações climáticas, 

maior concentração da população em áreas urbanas e 

precariedade de condições socioeconômicas”, como também o 

consumo de alimentos contaminados com o patógeno 

Trypanosoma cruzi. Dados de prevalência devem sempre ser 

confirmados (SANTOS et al., 2019). 
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Devido a maior diversificação encontrada hoje nas formas 

de transmissão, observa-se uma maior distribuição de casos de 

doença de Chagas aguda entre a população idosa do país, 

quando se avalia o ano de 2007, que teve 13 notificações, com 

o ano de 2017, já que neste ano o número de notificações mais 

que dobrou, chegando a 33 casos, o que pode relacionar-se, 

por exemplo, com o aumento do número de infecções por via 

oral (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Casos de Doença de Chagas Aguda entre indivíduos 
com 60 anos ou mais, notificados ao Ministério da Saúde do 
Brasil, entre 2007 e 2017. 
 

 
               Fonte: Datasus (2019) 

 

Quando se compara a população idosa com indivíduos 

mais jovens, existe uma gama de alterações orgânicas que 
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acabam por aumentar a morbidade e consequentemente 

mortalidade nessa população. E diante da falta de pesquisas e 

estudos com essa população “estudos com esta temática 

contribuem para a disseminação de informações consolidadas 

que possam servir como base para implementação de políticas 

públicas que busquem a melhoria da saúde” (SANTOS et al., 

2019, p. 7). 

Apesar deste aumento do número de casos entre idosos, 

é incomum encontrar estudos científicos sobre a doença de 

Chagas em idosos. A população idosa aumentou e, 

consequentemente, a morbidade em geral vem acompanhando 

tal quadro. E já que diversos aspectos doença de Chagas ainda 

não devidamente esclarecidos, a infecção deve ser melhor 

estudada nesta faixa etária (VILELA et al., 2017). 

Como já citado anteriormente, a contaminação por 

Trypanosoma cruzi por via oral tem se tornando a principal 

causa de doença de Chagas aguda, especialmente entre 

idosos. A Tabela 1 estratifica os casos de DCA entre os anos 

de 2007 e 2017, destacando a forma de contaminação – se foi 

vetorial, após a picada de triatomíneos; vertical, quando o feto 

é infectado ainda no ventre materno; acidental, quando há a 

manipulação de triatomíneos ou mesmo de caça recém-

abatida; ou oral, pela ingestão de alimentos contaminados com 

fezes, urina ou conteúdo intestinal de triatomíneos infectados 

ou alimentos contaminados com secreções para-anais de 

marsupiais infectados pelo protozoário, especialmente o gambá 

(Didelphis marsupialis).   

Ao se analisar as informações da Tabela 1, verifica-se 

que, dos 2.327 casos de doença de Chagas aguda registrados 

no Brasil, entre 2007 e 2017, 70,8% (n=1.648) foram referentes 
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à contaminações comprovadas por via oral. Do total de casos, 

451 não foram devidamente identificados, contudo, é de se 

esperar que a maioria tenha sido por via oral, já que esta é a 

principal forma de contaminação dos casos de DCA. Deste 

modo, é possível que esta forma de contaminação responda por 

mais de 90% de todos os casos de DCA no Brasil, caso sejam 

considerados os casos ignorados. 

 

Tabela 1. Formas de contaminação dos casos de Doença de 
Chagas Aguda notificados ao Ministério da Saúde do Brasil, 
entre 2007 e 2017. 
 

 
  Fonte: Datasus (2019) 

 

 Em 2005 foi implementado o Programa de Controle da 

Doença de Chagas, visando a interrupção da transmissão 
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vetorial do parasita e, em 2006, o Brasil recebeu a Certificação 

Internacional de Eliminação da Transmissão da Doença de 

Chagas pelo Triatoma infestans, conferida pela Organização 

Pan-Americana da Saúde (SANTOS, 2014). 

Desde então, diversos autores relatam que os novos 

casos de doença de Chagas têm sido provocados por 

contaminação oral. Realmente, há estudos clássicos que 

apontam o consumo de caldo de cana como responsável por 

diversos surtos de doença de Chagas aguda, notadamente no 

Brasil (FERREIRA; BRANQUINHO; LEITE, 2014). Contudo, 

apesar destes relatos que apontam a cana-de-açúcar como 

responsável por surtos de doença de Chagas aguda, Santos et 

al. (2018) correlacionaram o aumento destes casos com o 

aumento da demanda de produção e do consequente aumento 

do consumo de açaí. 

Segundo Dias et al. (2016), a doença de Chagas deixou 

de ser uma infecção tipicamente rural, tornando-se uma 

endemia urbana. Neste cenário, pode haver discriminação aos 

portadores, pois, ao buscar trabalho, um exame pré-

admissional pode detectar a parasitose, deste modo gerando 

uma rejeição com a recomendação e que necessitam 

tratamento especializado, eventualmente de difícil acesso. 

Por isso considera-se que esta parasitose também tem um 

caráter social marcante, pois é comum a marginalização pela 

sociedade do doente crônico, pois este apresenta nítidas 

limitações para o trabalho, fato que, além de sobrecarregar os 

órgãos de previdência social com aposentadorias precoces, 

desperta no doente chagásico a sensação de fragilidade, 

comprometendo a sua autoestima, a sua saúde psicológica e, 

por conseguinte, a sua qualidade de vida. Como agravante, o 
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chagásico crônico apresenta comorbidades que requerem 

hospitalização, o que acaba sobrecarregando o sistema público 

de saúde (FERREIRA; BRANQUINHO; LEITE, 2014). 

Este quadro é ainda mais preocupante quando se 

considera o aumento do número de infecções por via oral, que 

vem crescendo exponencialmente e tornando-se um fenômeno 

preocupante. Vargas e colaboradores (2018) relataram um 

surto de doença de Chagas aguda oral, com 18 casos no 

Município de Marcelino Vieira no Rio Grande do Norte, em 

outubro de 2015, possivelmente relacionado à ingestão de 

caldo de cana contaminado pelos triatomíneos. 

De fato, diversos estudos indicam que há realmente uma 

relação entre os surtos da DCA e a transmissão por via oral, 

tendo como fator determinante os maus cuidados e a falta de 

higiene com os alimentos provenientes de produtos naturais, 

destacando-se o caldo de cana e o açaí (Figueira et al., 2019) 

Outro relato de surto epidêmico recente de DCA 

aconteceu entre março e abril de 2018, na localidade de Boa Fé 

do município de Pedro do Rosário, na baixada ocidental 

maranhense, que acometeu 39 indivíduos. A via de transmissão 

implicada neste evento foi oral e ocorreu no dia 22 de janeiro, 

quando da ingesta de suco de bacaba (Oenocarpos bacaba) em 

um festejo local. A manipulação da fruta é artesanal, sem 

passar por fervura ou qualquer processo de higiene (SIMÕES 

NETO et al., 2018). 

A contaminação de produtos alimentícios pelo agente 

causador da doença de Chagas pode ocorrer quando os 

vetores depositam suas fezes e/ou urina infectados na 

superfície de alimentos ou quando os triatomíneos são 

triturados durante o processamento das frutas. Esta última 
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forma é a principal hipótese explicativa para os diversos surtos 

ocorridos na região Norte do Brasil, nos últimos anos, que estão 

associados à ingestão de açaí possivelmente contaminado com 

o Trypanosoma cruzi. Após testes em diversos tipos de 

tratamentos térmicos para avaliar a sobrevivência e 

infectividade do Trypanosoma cruzi, expondo a polpa do açaí 

durante 4 horas à temperatura ambiente, 144 horas sob 

refrigeração (4oC) e por até 26 horas sob congelamento (-20ºC), 

Passos et al. (2012) comprovaram que ainda é possível a 

contaminação por DCA, mesmo após estes tratamentos.  

Pelo fato do fruto açaí ser majoritariamente proveniente do 

estado do Pará, foram descritas as 10 cidades onde mais 

ocorreram casos de DCA. Pode-se ver, no Gráfico 4, que, entre 

estas cidades, nove localizam-se na região Norte, mais 

especificamente no estado do Pará, e apenas uma é do estado 

do Amapá. 

O estudo de Figueira et al. (2019) apontou que, entre os 

anos de 2000 e 2013, a transmissão por via oral alcançou 

68,9% do total de casos de DCA, seguida pela vetorial com 

6,4%. Na presente pesquisa, a transmissão por via oral foi 

correspondeu a 70,8% (n=1.648) do total de casos de DCA, 

enquanto a transmissão vetorial alcançou 8,9% (n=208) do total 

de infecções notificadas. 
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Gráfico 4. Cidades onde ocorreram casos de Doença de 
Chagas Aguda notificados ao Ministério da Saúde do Brasil, 
entre 2007 e 2017. 
 

 
                  Fonte: Datasus (2019) 

 

Devido à importância epidemiológica da transmissão oral 

da doença de Chagas, e especialmente por ser o estado que 

apresentou os maiores surtos registrados no país, com 74,3% 

dos casos registrados até 2016, o Estado do Pará promulgou o 

decreto nº 326 de 2012 (PARÁ, 2012), que estabeleceu regras 

que envolvem o cadastramento dos batedores artesanais de 

açaí, indivíduos que estão diretamente ligados à manipulação 

da fruta até a polpa, reavaliando a necessidade do real 

conhecimento do número de estabelecimentos que manipulam 

o açaí e seus subprodutos, e deste modo auxiliando o Estado 

na promoção de políticas públicas de inclusão socioprodutivas 

(FERREIRA; BRANQUINHO; LEITE, 2014; SANTOS et al., 

2019). 
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Das 1.570 notificações de Doença de Chagas entre 2010 

e 2012, 91% concentrou-se na região Norte, seguida pelo 

Nordeste, com 5% das notificações, o que constata a grande 

prevalência da doença nestas regiões, como também a 

possibilidade de subnotificação da doença por todo Brasil 

(Figueira et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao se avaliar toda a história da doença de Chagas no 

Brasil, do seu descobrimento em 1909, até hoje, podemos 

observar que o Brasil obteve êxito por um certo tempo no 

combate ao vetor primário, o barbeiro, e após a implantação do 

Programa de Controle da Doença de Chagas, em 2006, o país 

obteve a Certificação Internacional de Eliminação da 

Transmissão da Doença de Chagas pelo Triatoma infestans, 

conferida pela Organização Pan-Americana da Saúde. Porém, 

ao observar os resultados dessa pesquisa, percebe-se que, ao 

passar dos anos, e à medida que o açaí deixou de ser 

consumido apenas na região Amazônica, enquanto a via 

vetorial deixou de ser o principal modo de transmissão do 

Trypanosoma cruzi, a via oral passou a ser a responsável por 

aumentar o número de casos de Doença de Chagas aguda. E, 

ao passo que mudou a via de transmissão, o que se pode 

observar é que mudou também o perfil das pessoas atingidas, 

tornando-se mais abrangente, atingindo agora não apenas as 

pessoas menos favorecidas, mas a população em geral, o que 

torna este um fenômeno ainda mais preocupante para a saúde 

pública. 
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A inexistência de uma política pública eficaz, aliada a falta 

de conhecimento por parte dos batedores artesanais de açaí 

passa a ser um fator preocupante, pois, a não aplicação das 

boas práticas de manejo, e também a má higienização do açaí, 

tendem a aumentar o número de contaminações.  

Sendo assim, deve ser estudada uma forma de aumentar 

a rigidez na fiscalização do manejo do fruto, bem como de todos 

os processos que o mesmo sofre, da colheita até chegar ao 

consumidor, como também a implementação de cursos para 

que os batedores possam ser capacitados, ressaltando-se a 

importância da atenção sanitária nas etapas de colheita, 

transporte, armazenamento, e no preparo da polpa. Desta 

forma adequando-se ao decreto nº 326 de 2012, que trata 

justamente das boas práticas para serviços de alimentação e 

procedimentos higiênico-sanitários para manipulação de 

alimentos e bebidas preparados com vegetais, visando assim 

uma diminuição na incidência de contaminações, 

principalmente no estado do Pará, que é o local mais atingido 

atualmente. 
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 RESUMO:O Sistema Único de Saúde é considerado uma das 
maiores conquistas sociais da história brasileira, tornando a 
saúde um direito de todos e dever do Estado. Esse sistema, 
porém, ainda está em processo de aperfeiçoamento e necessita 
de ajustes para atender as demandas da população, sendo 
necessárias estratégias para que haja melhora nos serviços de 
saúde ofertados. Desta forma, a Educação Permanente, 
instituída como uma política de saúde em 2004, ergue-se como 
uma importante estratégia de reflexão crítica do trabalho. O 
presente trabalho objetiva analisar as evidências científicas 
acerca da Educação Permanente como uma estratégia para o 
fortalecimento do SUS. Realizou-se uma revisão integrativa nas 
bases de dados informatizadas Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de 
Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO), SCOPUS, Cumulative Index 
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to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Foram localizados 853 estudos, dos 
quais, doze constituíram a amostra. Os resultados 
demonstraram que, a Educação Permanente a partir da 
reflexão crítica do cotidiano dos trabalhadores, é capaz de 
promover mudanças na realidade dos serviços, aumentando a 
qualidade e a relação entre os profissionais de saúde e deste 
modo, se constitui uma prática capaz de fortalecer o Sistema 
Único de Saúde. 
 
Palavras-chave: Educação Permanente. Sistema Único de 
Saúde. Assistência Integral à Saúde. 
 

INTRODUÇÃO  

 

 As reivindicações populares por um sistema de saúde 

gratuito, acessível e democrático se consolidou por meio da 

Constituição Brasileira de 1988, reconhecida como uma das 

maiores conquistas sociais de inclusão da história brasileira, o 

Sistema Único de Saúde (CONSERVA, 2014). 

  De um serviço público caracterizado como restrito, por 

atender apenas os contribuintes com carteira registrada, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) ergue-se como um sistema 

universal, descentralizado e de abrangência nacional. Assim, 

ele representa a materialização de uma nova concepção de 

saúde no país, centrada na prevenção de agravos e na 

promoção da saúde, sendo relacionada com a qualidade de 

vida da população (SILVEIRA JÚNIOR, 2015; PAVÃO, 2016). 

 Apesar de todo o caminho percorrido, mesmo após mais 

de 30 anos, o SUS ainda está em processo de 

aperfeiçoamento, visando sua adequação às demandas e 

necessidades de saúde da população, por meio de novas 
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tecnologias que necessitam ser incorporadas para a melhoria 

dos serviços e das ações de saúde. Além de se preparar para 

o surgimento de agravos, recorrentes, que carecem de novas 

estratégias de prevenção e de cuidados (PAIM, 2018; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2018). 

 Entretanto, a formação dos profissionais que atuam nos 

serviços ofertados pelo SUS necessita de aprimoramentos 

contínuos, por ainda existirem evidências da utilização de 

práticas biomédicas, isto é, centradas na doença, sob uma 

visão fragmentada do indivíduo e do seu cuidado. Estas 

práticas culminam no enfraquecimento da assistência ofertada 

à população, indo em desencontro aos princípios doutrinários 

do SUS, quando estabelecem não apenas o acesso gratuito, 

mas, universal, integral e equitativo (ARAÚJO; MIRANDA; 

BRASIL, 2014). 

 Diante dessa problemática, várias estratégias para a 

formação profissional têm sido operacionalizadas e 

implantadas com o objetivo de promover a reorientação do 

modelo biomédico para o modelo holístico, preconizando o 

cuidado integral à saúde e a humanização da assistência. 

Dentre as estratégias, destaca-se a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), implantada em 

2004 e instituída como uma estratégia de saúde no trabalho. 

Ela propõe que os processos de capacitação dos trabalhadores 

tomem as suas necessidades e as da população como 

referência, com o objetivo de transformar as práticas 

profissionais a partir da problematização do processo de 

trabalho (HAIAISHIDA; MAIA, 2018). 

 A educação permanente parte do pressuposto da 

aprendizagem significativa, capaz de promover e de produzir 

sentidos. Desta forma, as práticas profissionais devem ser 
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baseadas em reflexões críticas sobre as vivências diárias 

enfrentadas no trabalho. De um modo que, não sejam 

identificadas apenas as necessidades da população, mas, 

também as necessidades de desenvolvimento e qualificação 

dos trabalhadores. A fim de que, as práticas de saúde sejam 

transformadas, sendo capazes de melhorar a qualidade do 

cuidado, produzir um impacto positivo na saúde e fortalecer o 

sistema de saúde (LOPES et al.,2015; FERREIRA et al., 2019). 

 Para Franco (2007), o SUS é um campo privilegiado para 

o ensino e aprendizagem, devido à totalidade da sua 

abrangência, a capilaridade e diversidade tecnológica que 

estão presentes nas práticas dos trabalhadores. Além de 

produzir o cuidado, o SUS também é cenário de produção 

pedagógica, pelas dinâmicas envolvidas na interação entre 

trabalhadores e usuários. Ainda segundo o autor: “A ideia geral 

de tratar a educação como dispositivo contribui para 

compreender sua função estratégica na mudança das práticas 

de cuidado, sobretudo, na transição tecnológica na saúde”. 
     Do exposto, o presente trabalho objetiva analisar 

evidências científicas acerca da educação permanente como 

uma estratégia para o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde. 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS  

 

 Trata-se de um estudo de revisão integrativa, no intuito 

de sumarizar os resultados de estudos publicados sobre a 

temática, contribuindo para o acesso ao conhecimento científico 

e tomada de decisões dos profissionais baseada em evidências 

científicas. Para tanto, seguiu-se as seguintes fases: 

elaboração da pergunta norteadora, busca em bases de dados, 
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coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, 

discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. 

Seguiu-se o percurso metodológico e elaboração do relatório de 

acordo com PRISMA. As buscas e pré-seleção dos estudos 

foram realizados por dois pesquisadores independentes, que 

foram calibrados com verificação do índice de concordância. 

Diante de conflitos na seleção dos estudos um terceiro 

pesquisador foi consultado. 

 As buscas foram realizadas nas bases de dados 

informatizadas Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), SCOPUS, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS). Foram seguidas as etapas de 

identificação do problema; levantamento da literatura; avaliação 

crítica; análise dos dados e apresentação e interpretação dos 

resultados. Para guiar a revisão utilizou-se a estratégia PICOS 

(Population; Intervention; Comparator; Outcome; Setting study) 

para elaborar a questão: Quais as evidências científicas acerca 

da educação permanente como uma estratégia para o 

fortalecimento do SUS?  

 Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

“educação continuada”, “educação em saúde” e “prática 

profissional”, além do Mesh Terms (MeSH) “education, public 

health professional”; “health education”; “education, 

professional”; education, continuing”; “professional practice”; 

“attitude of health personnel” e a palavra-chave “SUS” com os 

seus cruzamentos pareados para a localização dos estudos 

referentes à temática em apreço. Após a identificação do 

conteúdo nas bases de dados, as buscas foram refinadas para 
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artigos que trouxessem as palavras-chave educação 

permanente e cuidado. Com o uso do operado booleano AND. 

Foi realizado a estratégia de busca Bola de Neve (snowball) por 

meio da leitura de todas as referências dos artigos selecionados 

para a amostra dessa revisão. 

 Os critérios de inclusão dos artigos para esta revisão 

foram: artigos publicados em português, publicados a partir do 

ano de 2000, que trouxessem à tona o objetivo do presente 

estudo, incluindo pesquisas contendo amostras de 

trabalhadores de serviços de saúde que desenvolviam a 

Educação Permanente em Saúde como prática ou pesquisas, 

produzidas e discutidas de maneira qualitativa e quantitativa ou 

ambas, como uma forma de gerar elementos para analisar os 

dados. Após esta fase de localização dos artigos e a partir da 

leitura do título e do resumo, e assim, foram selecionados doze 

artigos para análise e discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 No quadro 1 estão retratadas as publicações que 

compuseram esta revisão, com seus objetivos, métodos e 

principais conclusões. 

 

Quadro 1. Quadro de caracterização da amostra 

 
Nº da 

Amostra 

Objetivo Exposição / 

Intervenção 

Desfecho/Resultados 

 

A1 

 

(SILVA et 

al, 2017) 

Analisar as 

práticas de 

EPS e as 

suas 

repercussõ

es no 

Estudo qualitativo, 

desenvolvido em duas 

fases: mapeamento das 

experiências de EPS em 

Minas Gerais e visitas e 

entrevistas com nove 

Foi possível identificar nos 

profissionais um 

desconhecimento 

conceitual, político e 

ideológico, evidenciando 

que a concepção 
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processo 

de trabalho 

dos atores 

envolvidos. 

 

gestores, 22 

coordenadores e 18 

profissionais de dez 

municípios selecionados. 

 

prevalente nos serviços é 

da Educação Continuada. 

Porém, ainda foi possível 

identificar sinais de EPS 

nos cotidianos destes 

profissionais, indicando 

mudanças no processo de 

trabalho. 

  

 

 

A2 

 

(LAVICH 

et al., 

2017) 

 

Identificar 

ações 

desenvolvi

das por 

enfermeiro

s 

facilitadore

s de um 

Núcleo de 

Educação 

Permanent

e de um 

Hospital de 

Ensino. 

 

Pesquisa qualitativa, do 

tipo estudo de caso, 

realizada no Núcleo de 

Educação Permanente 

em Enfermagem (NEPE) 

de um hospital de ensino, 

com 8 enfermeiras 

facilitadoras do NEPE. 

O NEPE é apontado como 

um dispositivo para o 

desencadeamento de 

ações de Educação 

permanente em hospitais 

de ensino, instigando os 

enfermeiros a planejarem 

estratégias para promoção 

do processo educativo em 

suas unidades de 

atendimento. Porém, o 

estudo identificou que, o 

aumento da demanda 

assistencial, a resistência 

de profissionais e a falta de 

comprometimento dos 

enfermeiros são limitações 

para que as ações sejam 

implementadas. 

 

 

A3 

 

(NICOLE

TTO ey 

al., 2013) 

Compreen

der a 

experiênci

a 

vivenciada 

pelos 

atores 

envolvidos 

no 

Pesquisa qualitativa, com 

caráter compreensivo e 

interpretativo, realizada 

em novembro de 2006 a 

novembro de 2007, com 

77 participantes oriundos 

dos Polos Regionais de 

Educação Permanente 

em Saúde (Preps), em 

Através deste estudo foi 

possível identificar a ampla 

articulação em torno da 

formação e do 

desenvolvimento dos 

trabalhadores da saúde, 

com destaque para o curso 

de formação de 

facilitadores em EPS. Este 
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processo 

de 

implantaçã

o, 

desenvolvi

mento e 

sustentabili

dade da 

política 

pública de 

Educação 

Permanent

e. 

atuação no polo desde a 

sua implantação. 

processo é envolvido por 

dificuldades e facilidades, e 

a sua sustentabilidade é 

devido ao 

comprometimento de 

gestores com a política, a 

prática da avaliação e a 

mudança do modelo 

gerencial verticalizado. 

Ainda cabe destacar o 

papel relevante das 

instituições de ensino. 

 

 

 

 

 

A4 

 

(SILVA et 

al., 2014) 

Objetiva 

identificar a 

percepção 

dos 

profissionai

s 

integrantes 

de uma 

residência 

multiprofiss

ional sobre 

educação 

permanent

e em saúde 

 

 

Pesquisa qualitativa, do 

tipo estudo de caso, 

realizada com 16 

profissionais integrantes 

do Programa de 

Residência 

Multiprofissional 

Integrada em Sistema 

Público de Saúde 

(RMISPS), em um 

município no interior do 

Rio Grande do Sul. 

Constatou-se que, os 

residentes percebem que a 

educação permanente 

permeia a sua formação, 

estando situada como uma 

reflexão das práticas e a 

multidisciplinaridade é tida 

como uma importante 

estratégia para a formação 

de profissionais atuantes 

na consolidação dos 

princípios do SUS. 

 

A5 

 

(SILVA et 

al., 2016) 

Educação 

Permanent

e em 

Saúde é 

desenvolvi

da no 

cotidiano 

dos 

Trata-se de uma 

pesquisa de campo, 

descritiva, exploratória, 

de abordagem qualitativa, 

do tipo estudo de caso, 

desenvolvida no 

Programa de Residência 

Multiprofissional em 

 

A pesquisa evidenciou a 

residência multiprofissional 

como instituidora de 

espaços coletivos e os seus 

integrantes têm a 

possibilidade de refletir 
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profissionai

s de uma 

residência 

multiprofiss

ional em 

saúde, de 

um hospital 

de ensino 

no Sul do 

Brasil 

 

 

Saúde, em um hospital de 

ensino no Sul do Brasil. 

Foram 16 profissionais 

integrantes da RMS que, 

participaram da pesquisa, 

abordados 

informalmente, por um 

processo de observação 

de campo e formalmente 

questionados por uma 

entrevista 

semiestruturada.  A 

análise dos dados foi 

realizada por meio do 

software Atlas Ti 6.2, 

versão gratuita. 

 

suas práticas assistenciais 

e produzir novas ações. 

A6 

 

(SILVA; 

PEDUZZI

, 2011) 

Analisar as 

concepçõe

s de 

educação 

que 

fundament

am as 

atividades 

educativas 

de 

trabalhador

es da 

saúde na 

atenção 

primária. 

 

Estudo com abordagem 

qualitativa realizado em 2 

unidades básicas de 

saúde do município de 

São Paulo, com 36 

informantes-chave, 

representando cada 

categoria profissional dos 

serviços. 

 

 

Os resultados mostraram 

predomínio da concepção 

de que a educação no 

trabalho como construção 

coletiva do saber, a partir 

da realidade, é capaz de 

provocar mudanças das 

práticas e do modelo 

biomédico. Porém, também 

foi possível observar a 

expressão de uma 

concepção de EPS voltada 

para técnicas e 

atualizações, aproximando-

se da Educação 

continuada. 

 

 

A7 

 

(LIMA; 

ALBUQU

Discutir o 

que 

pensam os 

gestores 

sobre os 

processos 

Estudo descritivo 

exploratório, com 

abordagem qualitativa, 

realizado com 7 atores-

chave que trabalham na 

gestão da Secretaria 

Foi possível identificar que 

a EPS foi uma das 

ferramentas utilizadas pela 

gestão para modificar o 

processo de trabalho e as 

práticas de saúde. Ainda foi 
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ERQUE, 

2014) 

 

de 

educação 

permanent

e no 

município 

de Recife, 

verificando 

se as 

ações são 

de 

educação 

permanent

e ou de 

educação 

continuada

, como as 

ações 

foram 

organizada

s e quais 

foram os 

dispositivo

s citados. 

 

Municipal de Saúde de 

Recife. 

 

observado que os gestores 

da atenção básica e gestão 

do trabalho têm maior 

apropriação do conceito de 

EPS que os gestores de 

outros setores. 

 

A8 

 

(DOS 

SANTOS 

et 

al.,2015) 

Analisar a 

gestão do 

trabalho e 

a 

educação 

permanen

te em 

saúde na 

Estratégia 

de Saúde 

da Família 

e as 

atividades 

desenvolv

idas pelas 

equipes 

relacionad

Estudo de caso. 

Participantes: 56 

trabalhadores de saúde 

da família de nível 

superior e nível médio 

de um município da 

Bahia. 

Os resultados 

evidenciaram que os 

profissionais de nível 

médio demonstram maior 

aceitação para o 

desenvolvimento de 

atividades educativas e 

de qualificação 

profissional em serviço e 

a maioria dos 

profissionais de nível 

superior considera que 

os cursos/ capacitações 

desenvolvidas não 

trazem transformações 

para a sua prática 

cotidiana. Os serviços 
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as à 

produção 

do 

cuidado e 

à 

educação 

em saúde 

oferecidos fundamentam-

se, em sua maioria, nas 

atividades programáticas 

e as ações educativas 

estão mais relacionadas 

às ações clínicas 

individuais focadas na 

doença, com pouca 

abrangência sobre as 

condições de vida e os 

determinantes sociais. 

As atividades das 

equipes evidenciam 

alguma orientação à 

comunidade, sem, no 

entanto, evidenciar 

mudanças nas práticas 

tradicionais. 

A9 

    

(TRONC

HIN et al., 

2009) 

 

Identificar, 

caracteriza

r e analisar 

as 

atividades 

educativas 

desenvolvi

das com 

profissionai

s de saúde, 

à luz das 

concepçõe

s de 

integralida

de, 

trabalho 

em equipe 

e 

educação 

permanent

e. 

Estudo exploratório-

descrito, com abordagem 

quantitativa, realizado 

com 53 profissionais de 

saúde em três hospitais 

públicos de São Paulo. 

Predominaram atividades 

educativas orientadas à 

execução de técnicas e à 

recuperação da saúde, 

voltadas para as áreas 

específicas, sobretudo aos 

profissionais de nível 

superior, com a utilização 

de estratégias de ensino 

tradicionais e escassas 

experiências de avaliação. 

Evidenciou-se uma prática 

educativa de profissionais 

de saúde que reitera o 

modelo clínico de 

assistência individual e a 

fragmentação das ações, e 

se coloca distante das 

concepções 

e proposições da política 

pública de saúde orientada 

pela integralidade, trabalho 
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em equipe interprofissional 

e interdisciplinar e EPS. 

A10 

 

(PUGGIN

A et 

al.,2015) 

Conhecer 

a visão de 

enfermeiro

s de um 

hospital 

escola 

sobre 

educação 

permanent

e. 

Estudo descritivo e 

exploratório, com 

abordagem qualitativa, 

com 11 enfermeiros de 

um hospital escola no Rio 

Grande do Sul. 

Educação permanente foi 

vista como um aprendizado 

contínuo e que possibilita a 

reflexão e problematização 

da prática, além de 

aproximar os diversos 

sujeitos integrantes do 

cuidado e auxiliar na 

melhoria do cuidado. 

A11 

 

(DE LIMA 

et al., 

2010) 

Analisar as 

contribuiçõ

es 

do curso de 

facilitadore

s de 

educação 

permanent

e em 

saúde, sob 

a ótica dos 

participant

es. 

Pesquisa quanti-

qualitativa, com 150 

profissionais de saúde de 

Londrina. 

O curso possibilitou 

avanços no sentido de uma 

prática humanizada e 

acolhedora dos 

profissionais de saúde, 

tanto na dimensão da 

gestão quanto no cuidado, 

e melhor compreensão das 

atividades desenvolvidas 

na atenção básica pelos 

funcionários de outros 

setores. 

A12 

(SÁ et 

al., 2018) 

 

Analisar as 

concepçõe

s dos 

profissionai

s de 

enfermage

m em 

relação à 

educação 

permanent

e e o 

quanto 

esse setor 

contribuiu 

para a 

qualificaçã

Pesquisa descritiva, 

exploratória, transversal, 

qualitativa e quantitativa, 

com 113 profissionais de 

enfermagem em um 

hospital público na região 

metropolitana de Belo 

Horizonte. 

A educação permanente 

trouxe contribuições quanto 

aos processos de 

atualização e capacitação 

dos profissionais, 

auxiliando nas atividades 

que favorecessem o 

aprendizado, troca de 

experiências, saberes e 

reflexão dos processos de 

trabalho. Constatou-se 

ainda que a equipe de 

enfermagem reconhece a 

importância da educação 

permanente para a 
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o das suas 

ações. 

qualificação das suas 

ações 

 

 

                     Fonte: elaborado pelos autores, 2019. 

 A Educação Permanente em Saúde é uma estratégia 

para o fortalecimento do SUS, se apresentando na produção 

científica como uma atividade educativa nos cinco artigos 

selecionados, ressaltando-se aspectos relacionados ao 

aprendizado no trabalho, a troca de experiências e a reflexão 

dos processos de trabalho, para assim, a partir da 

problematização da sua realidade, transformar as práticas e 

melhorar a qualidade do serviço prestado, contribuindo para a 

consolidação do SUS. No entanto, identificou-se que a 

implementação da Educação Permanente continua sendo um 

desafio dentro das instituições e pelos trabalhadores.  

 Da análise das publicações, foram apreendidas as 

categorias apresentadas a seguir: 

 

 Percepções dos profissionais de saúde 

 

No estudo A1, os profissionais referem a EPS como 

potencializadora de um novo modo de operar o trabalho, sendo 

capaz de promover espaços para trocas de experiências entre 

os trabalhadores. Ainda é evidenciado que, estes agentes 

desenvolvem uma escuta de maior qualidade, estabelecendo 

uma comunicação mais eficaz. Nos relatos, a participação em 

ações educativas estabelece maior segurança para a 

assistência que será prestada ao usuário, que passa a confiar 

em um profissional capacitado. 

O artigo A10 evidencia a percepção de que a educação 

permanente deve ser adotada no ambiente de trabalho de 
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forma contínua, para que o conhecimento possa ser utilizado e 

aplicado na prática profissional. Os estudos A4, A6, A5, A10, 

A11 e A1 situam que estas práticas devem ser refletidas e 

contextualizadas a realidade do trabalho, sendo uma 

construção coletiva do saber, estratégia capaz de provocar 

mudanças, como a de qualificação das ações. Também é 

ressaltada a importância de que elas tenham um significado 

para serem desenvolvidas. 

 

 Concepções dos profissionais de saúde  

 

Foi possível identificar que um número significativo de 

profissionais nas pesquisas A10, A12, A7, A1, A6 trazem um 

entendimento reducionista acerca dos objetivos da EPS, como 

o de sanar problemas e necessidades do cotidiano de trabalho, 

realizar treinamentos e atualizações. Alguns dos termos 

utilizados para se referir as atividades foram capacitação, 

treinamento e reciclagem. Essa concepção está muito próxima 

do conceito de educação continuada (EC), embora sejam 

termos semelhantes, o conceito de EPS possibilita espaços de 

discussão e de reflexão sobre a prática, proporcionando 

maiores resultados qualitativos para a assistência prestada 

(FERREIRA et al., 2019). 

Foi a Organização Panamericana de Saúde quem criou 

a diferenciação destes termos, EPS e EC, considerando a 

educação continuada mais reducionista, pois ela está voltada 

para o aprendizado individual, desvinculada de uma instituição 

(LEMOS, 2016).Salienta-se que o conceito de EPS possibilita 

espaços de discussão e de reflexão sobre a prática, 

proporcionando maiores resultados qualitativos para a 

assistência prestada (FERREIRA et al., 2019). Contudo, esta 
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incompreensão conceitual não precisa ser tida como um 

empecilho, tendo em vista que, os treinamentos e capacitações 

também são fundamentais dentro dos serviços de saúde. Mas, 

destaca-se ainda, a possibilidade de que esses processos 

sejam refletidos e problematizados criticamente, momento este 

em que, a EPS será expressa. (CECCIM, 2005). 

Os enfermeiros, no artigo A10, evidenciaram a educação 

permanente como uma estratégia que, aproxima os sujeitos 

integrantes do cuidado, fortalecendo o trabalho em equipe, e 

auxilia na prestação do serviço, por meio da maior qualidade do 

cuidado prestado. É a equipe de enfermagem quem está 

inserida no conjunto de profissionais da área da saúde que se 

responsabiliza pelo cuidado e este ato de cuidar significa prezar 

pelo conforto, acolhimento, bem-estar e respeito, seja 

prestando o cuidado, coordenando a prestação da assistência 

ou por meio da educação em saúde (FAGUNDES et al., 2016). 

Porém, os estudos A11 e A4 trazem a heterogeneidade e a 

multidisciplinaridade das equipes como um instrumento 

potencializador das transformações no processo de trabalho. 

Esta multiplicidade de olhares é tida como uma estratégia 

importante para formar profissionais que atuem na 

consolidação dos princípios do SUS. Além de proporcionar 

espaços mais democráticos para discussões e aumentar a 

integração e o vínculo entre os profissionais.  

Os profissionais têm uma tendência a trabalhar de forma 

isolada e independente das demais, e isto é resultado de uma 

formação também isolada e restrita apenas a sua área de 

atuação. Porém, quando profissionais de diferentes formações 

na saúde articulam o seu saber específico com outros, permite 

flexibilizar e otimizar os recursos, e ainda, promove uma melhor 
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comunicação entre eles e assim, trona-se possível aumentar a 

qualidade do serviço prestado (PEDUZZI et al., 2016). 

 

 Dificuldades relacionadas a adesão e implementação 

da Educação Permanente 

 

Os estudos trouxeram alguns entraves que influenciam 

na adesão dos profissionais e na implementação das 

estratégias de educação permanente nas instituições, deixando 

uma lacuna entre a discussão da importância dessa atividade 

educativa e a efetivação dela na prática. Dentre as principais 

dificuldades relatadas estão as condições de trabalho, 

associadas à rotatividade dos profissionais no serviço, horários 

incompatíveis, acúmulo de tarefas, falta de incentivo da gestão 

e a desmotivação e resistência dos trabalhadores, gerando uma 

falta de interesse pessoal.   

O artigo A9 ainda mostrou que, nos hospitais estudados, 

as estratégias de ensino utilizadas se distanciaram das 

concepções da integralidade, trabalho em equipe e da 

Educação Permanente em Saúde. Essas estratégias foram 

tradicionais, com aulas expositivas, painéis, práticas que 

reiteram o modelo clínico de assistência individual e 

fragmentado. Além, de promoverem atividades educativas, 

predominantemente, voltadas para a execução de técnicas e a 

recuperação da saúde (SANTOS et al., 2015). 

Na visão de Ceccim (2005), a Educação permanente em 

Saúde é uma estratégia fundamental para que haja 

transformações no trabalho. Porém, para implementá-la é 

necessário descentralizar e disseminar a capacidade 

pedagógica entre os trabalhadores, gestores, serviços e 

sistemas de saúde. Mas, a tarefa de atualização permanente 
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dos trabalhadores não é classificada pelo autor como simples, 

pois, ela se torna mais complexa a medida em que, o 

conhecimento e saberes tecnológicos se renovam rapidamente. 

E ainda, com a distribuição inadequada de profissionais e 

serviços, que estão mais concentrados nos centros urbanos e 

regiões mais desenvolvidas.  

Outra problemática para transformar a formação desses 

trabalhadores reside no crescimento no número de profissionais 

que procuram por especialização, trazendo além de custos 

econômicos, a dependência de tecnologias sofisticadas e o 

predomínio da formação hospitalar centrada nos aspectos 

biológicos (CECCIM, 2005).  

 

CONCLUSÃO 

 

 Os resultados das publicações desta revisão 

demonstraram que, a Educação Permanente proporciona 

mudanças na realidade dos serviços de saúde, a partir de 

estratégias que promovem a reflexão crítica das atividades do 

cotidiano dos trabalhadores, estes que, reconhecem a 

importância desta política para prática profissional. Essas 

mudanças repercutem na melhoria da assistência e do cuidado 

que serão prestados à comunidade e assim, implicam na 

qualidade do serviço ofertado pelo SUS, que deve prezar pelos 

princípios da universalidade, da integralidade e pela equidade, 

com a devida participação popular.  

 Contudo, a implementação desta política ainda incuti 

desafios, aos profissionais e também a gestão, carecendo de 

maiores investimentos, não apenas financeiros, mas, 

metodológicos, para que os participantes possam se integrar as 

atividades. Ainda, deve ser implantada de modo que, não seja 
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tida apenas como uma ferramenta de organização do sistema 

de saúde, ou uma estratégia que remodele o processo de 

trabalho, a partir de cursos, capacitações, treinamentos, ou 

ações pontuais e restritas a ocasiões institucionais. A educação 

permanente busca além de transformações nas práticas, a 

compreensão delas, assim como na melhoria das relações 

entre os sujeitos, e como um dispositivo para mediar mudanças, 

o processo de autoanálise no trabalho deve possibilitar 

crescimento para lidar com o mundo (CAMPOS, 2017). 

 Sendo assim, os achados deste estudo podem auxiliar 

em uma discussão acerca da educação permanente como uma 

prática que fortalece o Sistema Único de Saúde.  
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RESUMO: A esquistossomose mansônica caracteriza-se 
por ser uma doença infecto-parasitária, sendo causada 
pelo Schistosoma mansoni. No Brasil, a esquistossomose 
é um problema de saúde pública, mostrando-se com uma 
patologia negligenciada e endêmica naqueles locais com 
deficiência de saneamento básico, contribuindo para o 
quadro de desigualdade. Desse modo, o objetivo foi relatar 
a assiduidade de casos de esquistossomoses na 
população nordestina, buscando verificar maneiras 
profiláticas e paliativas para a minimização desses casos 
de parasitoses intestinais.  Através de uma revisão de 
literatura integrativa, foi possível verificar a incidência de 
casos de esquistossomose no Nordeste Brasileiro, 
observando predominância de casos nos estados de 
Alagoas, Sergipe,  Bahia, Pernambuco e Paraíba. 
Mostrando a alarmante necessidade dos estados e 
municípios nordestinos em desenvolver políticas públicas 
eficazes, educação em saúde e buscas ativas pelos 
portadores, para que seja possível realizar o tratamento 
adequado, visando assim que esses indivíduos se tornem 
sujeitos ativos da transformação do local onde vivem. 
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Palavras-chave: Esquistossomose. Schistosoma mansoni. 
Doença Negligenciada.  
 
INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a OMS, existem ao todo dezessete 

doenças negligenciadas no mundo, consequentemente essas 

doenças se disseminam principalmente em ambientes em que 

existem estruturas sanitárias e moradias em situações 

precárias, além de fatores como a dificuldade de acesso ao 

sistema de saúde pela população. Esses fatores se relacionam 

e favorecem a transmissão da doença, em grande ou baixa 

intensidade, de acordo com a realidade local. As doenças se 

tornam negligenciadas por serem irrelevantes em questões de 

rentabilidade, pois não atraem o interesse de investimentos por 

instituições financeiras internacionais, ou até mesmo, das 

indústrias de medicamentos (VASCONCELOS; KOVALESKI; 

JUNIOR, 2016; ARAUJO et al., 2017). 

Esses investimentos são reduzidos na produção de 

pesquisas e medicamentos para o controle das endemias de 

esquistossomose no Brasil, devido ser uma doença que atinge 

principalmente a população com menor poder aquisitivo, 

tornando-se muitas vezes invisíveis para sociedade. Não se 

tornando objeto de pesquisas inovadoras devido ao público e 

mercado alvo não serem economicamente viáveis (BARBOSA; 

SILVA, 2019). 

O segundo lugar dentre as doenças infecto-parasitárias 

de maior prevalência no mundo é da esquistossomose, 

afetando cerca de 240 milhões de indivíduos em 76 países 

(BARBOSA; BARRETO; GOMES, 2016) e 779 milhões de 

pessoas no mundo estão em constante ameaça de serem 

infectadas pelo Schistosoma mansoni (FONSECA et al., 2016). 
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Os principais países acometidos são: Suriname, Venezuela, 

Brasil e Ilhas do Caribe (ARAUJO et al., 2017). 

No Brasil, a esquistossomose foi e ainda é um problema 

de saúde pública, estima-se que sete a oito milhões de pessoas 

estejam infectadas pelo S. mansoni (BARBOSA; BARRETO; 

GOMES, 2016). Dentre os estados Brasileiros, os mais 

atingidos são Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Paraíba e Pernambuco (ARAUJO et al., 2017).  

 A esquistossomose mansônica é uma doença 

parasitária causada pelo helminto Schistosoma mansoni 

(CANTHANHÊDE et al., 2016), que têm como hospedeiros 

intermediários caramujos de água doce do gênero Bimphalaria 

(DEININGER et al., 2018).  

No ciclo de vida desse helminto, os ovos são eliminados 

pelas fezes do indivíduo, causando assim a liberação de suas 

larvas do ambiente, levando a contaminação, os miracídios, 

nadam em busca do molusco do gênero Biomphalaria, que é 

seu hospedeiro intermediário. Já dentro do molusco, o miracídio 

se desenvolve até se tornar cercarias, que é sua forma 

infectante, que agora abandona o hospedeiro intermediário em 

busca do hospedeiro definitivo que é o humano, que irá penetrar 

pela pele, transformando-se em esquistossômulos, que irá 

alcançar a corrente sanguínea, que os levarão para o coração, 

aos pulmões e posteriormente ao fígado (REY, 2018). 

A importância do cuidado com essa parasitose é devido 

à gravidade das manifestações clínicas da doença e de sua 

evolução (GOMES et al., 2016).  Devido a infecção do S. 

mansoni progredir de uma maneira silenciosa até que esteja 

instalada a forma mais grave se torna uma difícil tarefa detectar 

precocemente os portadores da esquistossomose. Nessa 

doença ocorrem alterações vasculopulmonares, hepatite 

crônica ativa, cirrose, trombose portal, glomerulopatia, ascite, 
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encefalopatia e infecções por enterobactérias (ARAUJO et al., 

2017). 

Segundo o SES (2016), a esquistossomose está em 

segundo lugar como a doença parasitária de maior impacto 

socioeconômico, atrás apenas da malária. Para Araujo et al. 

(2017) a esquistossomose constitui uma grande causa de casos 

de morbidade e mortalidade da população. 

Historicamente a região nordeste engloba os maiores 

casos da doença, exibindo o destaque da Paraíba com a maior 

prevalência de casos (AMORIM et al., 2014). Essa prevalência 

da esquistossomose no nordeste,  de acordo com Gomes et al. 

(2016), está interligada a fatores como pobreza, higienização 

precária, saneamento básico deficiente e ao baixo 

desenvolvimento econômico. De acordo com o Ministério da 

Saúde (MS), o estado de maior incidência da doença no ano de 

2010 foi o a Paraíba. 

 No Brasil, calcula-se que 1,5 milhões de indivíduos 

vivem em ambientes propícios para contrair a doença (GOMES 

et al., 2016). É notório que fatores biológicos, demográficos, 

socioeconômicos, políticos e culturais podem levar a 

transmissão e disseminação da doença e que também têm 

contribuído para a formação de quadros endêmicos. Situações 

precárias do saneamento básico, o destino dos resíduos e o 

contato com coleções hídricas contaminadas são causas 

predominantes e determinantes para o aumento da prevalência 

da endemia (GALINDO; GOMES; SILVA, 2016).  

Estudos mostram que a relação da ausência de 

condições mínimas de saneamento básico está estritamente 

ligada a locais com alto nível de endemia por esquistossomose, 

contribuindo para o aumento das doenças nessas áreas. Assim 

como também a coleta e tratamento de esgoto, mostram que 

nos locais com menor assistência tem mais casos de contato 



ESQUISTOSSOMOSE: PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

424 
 

com o caramujo e casos positivos de esquistossomose 

(SAUCHA; SILVA; AMORIM, 2015). 

Assim, a questão que norteia esta pesquisa é: A 

esquistossomose por ser um problema de saúde pública que 

ocorre principalmente em regiões precárias, e sendo, o 

Nordeste Brasileiro a região mais endêmica no Brasil, significa 

dizer que consequentemente existem muitos casos de 

esquistossomose no nordeste brasileiro? 

Nesse contexto, este estudo teve como objetivo relatar a 

incidência de casos de esquistossomoses na população 

nordestina, buscando verificar maneiras profiláticas e paliativas 

para a minimização desses casos de parasitoses intestinais 

causados pelo Schistosoma mansoni. 

 

MATERIAIS E  MÉTODO 

 

Utilizou-se o método de Ganong que de acordo com 

Souza, Silva e Carvalho (2010) possui seis etapas que 

direcionam uma pesquisa.  

A primeira etapa consiste em identificar o tema, o 

objetivo e principalmente a elaboração de uma pergunta 

norteadora.  

A segunda etapa é realizado o levantamento de artigos 

nas bases de dados que sigam os critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos.  

A terceira etapa é feito a categorização dos estudos 

através do desenvolvimento de um quadro para a organização 

das ideias e informações extraídas das amostras.  

Na quarta etapa é produzida uma análise dos estudos, 

cujo propósito é escolher e analisar minunciosamente os artigos 

em busca dos resultados obtidos de cada artigo.  
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A quinta etapa consiste em interpretar e comparar os 

resultados  

Na sexta, e última etapa, é a fase onde o estudo foi 

desenvolvido com clareza, sendo demonstrado em forma de 

Revisão integrativa. 

Esse estudo caracteriza-se por uma revisão integrativa 

da literatura cujo levantamento do material bibliográfico foi 

realizado nos meses de setembro a outubro de 2019. Os artigos 

foram selecionados nas bases de dados da Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências 

da Saúde (MEDLINE) e PUDMED. Os Descritores em Ciências 

da Saúde (Decs) foram: Esquistossomose, saúde, doenças 

negligenciadas e Parasitoses intestinais.  

Os critérios de inclusão foram: artigos que abordam e 

respondem à questão norteadora do estudo, em idioma 

português e inglês, no período de 2016 a 2019.  Os critérios de 

exclusão foram:  artigos não publicados nos últimos quatro anos 

e que não estejam direcionados a temática do trabalho. Assim, 

foram selecionados 11 artigos para utilização dos dados, 

obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão.  

 

Resultados e discussãO 

 

Através da Tabela 1 é possível observar os artigos 

utilizados na pesquisa, demonstrando seus autores, ano, 

títulos, objetivos, métodos e os resultados obtidos por cada 

publicação. Souza, Silva e Carvalho (2010) explanam que a 

elaboração de uma tabela justifica-se por extrair os dados mais 

relevantes, minimizar o risco de erros na transcrição, garantir 

precisão na checagem das informações e servir como registro. 
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Tabela 1. Categorização dos artigos selecionados que abordam 
sobre a presença da esquistossomose no Brasil nos últimos 
tempos. 

N
° 

AUTOR 
ANO 
 

TÍTULO 
OBJETIV
O 

MÉTOD
O 

RESULT
ADO 

1 ARAU
JO, N. 
M. et 
al. 
2017 

Perfil 
epidemiológ
ico de 
esquistosso
mose em 
Aracaju no 
ano de 2015 

Analisar o 
perfil 
epidemiol
ógico da 
esquistos
somose 
em 
Aracaju, 
capital de 
Sergipe 
durante o 
período 
de 2015 

Estudo 
epidemi
ológico 
descritiv
o, 
qualitati
vo 

21 casos 
de 
esquisto
ssomos
e em 
Aracaju 

2 DA 
SILVA, 
N. L. et 
al., 
2019 

Esquistosso
mose: uma 
doença 
negligencia
da no 
estado de 
alagoas 

Verificar 
a 
incidênci
a de 
casos de 
esquistos
somose 
no estado 
de 
alagoas 
no ano de 
2013 a 
2016 

Estudo 
descritiv
o-
explorat
ório e 
retrospe
ctivo, 
com 
abordag
em 
quantita
tiva 

36.808 
casos 
positivos 
entre os 
anos de 
2013 e 
2016  

3 ROCH
A, T. J. 
M. et 

Aspectos 
epidemiológ
icos e 
distribuição 

Avaliar o 
perfil 
epidemiol
ógico 

Estudo 
de 
caráter 
descritiv

Presenç
a de 
casos de 
em 70 
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al., 
2016 

dos casos 
de infecção 
pelo 
Schistosom
a mansoni 
em 
municípios 
do Estado 
de Alagoas, 
Brasil 

relaciona
do aos 
casos de 
esquistos
somose 
em 
alguns 
município
s de 
Alagoas 

o, com 
abordag
em 
quantita
tiva 

municípi
os, 
tendo 
predomi
nância 
superior 
a 15% 
em sete 
destes 
Municípi
os 

4 MELO, 
A. G. 
S. et 
al., 
2019 

Esquistosso
mose 
mansônica 
em famílias 
de 
trabalhador
es da 
Pesca de 
área 
endêmica 
de Alagoas 

Analisar 
os 
aspectos 
epidemiol
ógicos e 
clínicos 
da 
transmiss
ão e 
manifesta
ção da 
esquistos
somose 
em uma 
comunida
de de 
pescador
es de 
área 
endêmica 
de 
Alagoas 

Estudo 
epidemi
ológico, 
transver
sal, 
prospec
tivo, 
descritiv
o, 
quantita
tivo 

275 
unidade
s 
familiare
s de 
trabalha
dores da 
pesca 
com 
diagnóst
ico 
positivo 
para S. 
mansoni 

5 SANT
OS, J. 
P. N. et 

Caracteriza
ção do perfil 
epidemiológ

Caracteri
zar o 
perfil 

Estudo 
ecológic
o e de 

7.891 
casos 
confirma
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al. 
2018 

ico da 
esquistosso
mose no 
Nordeste 
Brasileiro 

epidemiol
ógico de 
indivíduo
s com 
esquistos
somose 
no 
Nordeste 
do Brasil. 

abordag
em 
quantita
tiva 

dos de 
esquisto
ssomos
na 
região 
nordeste  

6 SILVA, 
L. F. et 
al., 
2019 

Esquistosso
mose 
mansônica 
na região 
nordeste do 
Brasil: 
modelagem 
temporal de 
positividade, 
hospitalizaç
ão, e taxas 
de 
mortalidade 

Analisar 
tendência
s nas 
taxas de 
positivida
de, 
hospitaliz
ação e 
mortalida
de em 
região 
Nordeste 
do Brasil 
 

Série 
tempora
l 
ecológic
a e 
quantita
tivo 

Reduçã
o na 
positivid
ade  de 
casos 
em 
4,7%, a 
mortalid
ade em 
4,7% e 
hospitali
zação 
em 
17,7% 

7 DEINI
NGER, 
L. S. C. 
et al., 
2018 

Tendência 
das 
proporções 
de casos 
notificados 
de 
esquistosso
mose nos 
municípios 
endêmicos 
da Paraíba 

Estudar a 
tendência 
das 
proporçõ
es de 
casos 
notificado
s de 
esquistos
somose 
nos 
município
s 

Estudo 
descritiv
o, 
explorat
ório com 
abordag
em 
quantita
tiva 

Municípi
os que 
destaca
m-se  
em 
números 
de casos 
foram: 
Alhandr
a, 
Conde e 
Pitimbu 
entre os 
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endêmico
s da 
Paraíba 
entre 
2005 e 
2014 

anos de 
2005 e 
2014 

8 DE 
MOUR
A, B. 
R. S., 
et al., 
2018 

Análise 
temporal 
dos casos 
de 
esquistosso
mose em 
municípios 
endêmicos 
na 
Paraíba, 
Brasil 

Analisar 
os casos 
de 
esquistos
somose 
em 
município
s 
endêmico
s 
paraiban
os 
atendidos 
pelo PCE 
entre os 
anos de 
2005 e 
2014 

Análise 
ecológic
a 
descritiv
a de 
série 
tempora
l, de 
caráter 
quantita
tivo 

717.905 
casos 
entre os 
anos de 
2005 e 
2014 

9 BARB
OSA, 
C. S. et 
al., 
2018 

Ambientes 
turísticos 
insalubres e 
transmissão 
da 
esquistosso
mose em 
Pernambuc
o, Brasil 

Identificar 
e 
espacializ
ar o risco 
para 
transmiss
ão da 
esquistos
somose 
mansoni 
em 
localidad

Estudo 
de 
campo 
utilizand
o 
inquérit
os 
malacol
ógicos, 
qualitati
vo  

Presenç
a de 
focos de 
transmis
são em 
localidad
es 
turística
s 
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es 
pernamb
ucanas 
com 
ambiente
s 
aquáticos 
dulciaquí
colas 
para a 
prática do 
turismo 
de lazer, 
onde 
existe a 
presença 
do 
caramujo 
transmiss
or da 
esquistos
somose 
mansoni 

      
10 GOME

S, A. 
C. L. et 
al., 
2016 

Prevalência 
e carga 
parasitária 
da 
esquistosso
mose 
mansônica 
antes e 
depois do 
tratamento 
coletivo em 
Jaboatão 

Avaliar a 
efetividad
e do 
tratament
o coletivo 
para 
esquistos
somose 
mansônic
a em 
duas 
localidad

Estudo 
descritiv
o e 
quantita
tivo  

Reduçã
o no 
percent
ual de 
positivi
dade de 
8,9% 
para 
2,3% em 
Barra 
de 
Jangad
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dos 
Guararapes, 
PE 

es 
endêmica
s do 
município 
de 
Jaboatão 
dos 
Guararap
es-PE 

a e de 
15,7% 
para 
3,5% em 
Novo 
Horizon
te 

11 CALA
DO, A. 
M. C.; 
GOME
S, K. 
K. L., 
2017 

Esquistosso
mose: 
ocorrência e 
tratamento 
no 
município 
de 
Araçoiaba-
PE 

Analisar a 
ocorrênci
a e 
tratament
o da 
esquistos
somose 
no 
município 
de 
Araçoiab
a-PE 

Estudo 
transver
sal e 
quantita
tivo 

Em 2013 
foram 
tratados 
cerca de 
3.918 
paciente
s, em 
2016 
teve 
1.196 
número 
de casos 
positivos 
comprov
ados 

Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2019. 

 

Foram utilizadas publicações mais relevantes para que 

se fosse possível averiguar a incidencia de casos de 

esquistossomose no Brasil. Houve uma predominância de 

trabalhos publicados no ano de 2018. Quanto ao tipo de estudo, 

9 trabalhos eram de natureza quantitativa (81,8%) e 2 eram de 

natureza qualitativa (18,2%). 

Foi averiguado através da exploração de dados do 

Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN-

DATASUS) um total de 21 casos de esquistossomose em 
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Aracaju no ano de 2015, acometendo principalmente 

adultos entre 20 a 39 anos (ARAUJO et al., 2017). 

De acordo com Da Silva et al. (2019), através de 

informações do DATASUS que os casos positivos para o ano 

de 2013 no estado do Alagoas foram 12.652, no ano de 2014 

foram 9.775, no ano de 2015 foram 7.965 e no ano de 2016 

foram 6.416, totalizando 36.808 casos positivos de 

esquistossomose em um intervalo de quatro anos. 

Alagoas entre os anos de 2011 a 2014 obteve presença 

de casos de esquistossomose em 70 municípios, tendo 

predominância superior a 15% em sete destes Municípios: 

Atalaia, Cajueiro, Capela, Feira Grande, Igreja Nova, Pindoba e 

Rio Largo. A maior frequência foi no ano de 2011, declinando o 

número de casos ao decorrer dos anos. Em relação ao 

hospedeiro intermediário, a espécie Biomphalaria glabrata foi a 

predominante nos municípios alagoanos, apresentando-se em 

57,92% deles (ROCHA et al., 2016). 

O estudo realizado por Melo et al. (2019) contemplou 275 

unidades familiares de trabalhadores da pesca  de áreas 

endêmicas de Alagoas. A prevalência da esquistossomose foi 

de 13,9% de pescadores, 2,1% de marisqueiras e 2,1% dos 

familiares. Infelizmente, a exposição ocorreu próxima aos seus 

domicílios. Ademais, observou-se receio na adesão à 

terapêutica medicamentosa com esquistossomicida. 

Entre 2012 a 2019 ocorreram numerosos casos de 

esquistossomose na região nordeste, sendo a Bahia o estado 

com maior número de casos, seguido do Pernambuco, Paraíba 

e Sergipe. Em um período de 10 anos, ocorreu uma redução na 

positividade  de casos em 4,7%, a mortalidade em 4,7% e 

hospitalização em 17,7%. As internações em Alagoas são de 

27,1% e em Pernambuco são 35,1%, ocorrendo na Bahia o 

aumento da mortalidade para 2,9% e em Sergipe para 4,1%. 
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Esses resultados revelam que a esquistossomose mansônica é 

um grande problema de saúde pública, e que embora seja uma 

patologia tratável, ainda se faz muito presente em toda a região 

nordestina (SANTOS et al., 2018; SILVA et al., 2019). 

Nos anos de 2005 a 2014, Deininger et al. (2018) e De 

Moura et al. (2018) analisaram a esquistossomose na Paraíba, 

identificando através do Programa de Controle da 

Esquistossomose (PCE) que nas áreas endêmicas da Paraíba 

ocorreram um total de 717.905 casos. Verificou-se a maior 

incidência no ano de 2009, tendo uma gradativa diminuição ao 

longo dos anos. Esse achado justifica-se por que a  população 

examinada foi diminuindo ao decorrer dos anos, bem como o 

número de casos de esquistossomose registrados. Os 

municípios que destacam-se  em números de casos da doença 

foram Alhandra, Conde e Pitimbu. Lucena por sua vez possui 

uma tendência crescente. 

Barbosa et al. (2018) identificaram com precisão em 

localidades no Pernambuco que são visitadas por turistas, focos 

de transmissão de esquistossomose, ou seja, os indivíduos que 

decidirem visitar essas localidades turísticas estão sujeitos à 

infecção pelo parasita S. mansoni. A avaliação do local deve ser 

feita para averiguar as características que levam a permanência 

desses focos de esquistossomose para que seja possível 

desenvolver estratégias viáveis e eficazes de saúde pública, 

levando assim a uma interrupção do ciclo de transmissão para 

a populações locais e turisticas, que buscam esses locais para 

lazer e recreação. 

Gomes et al. (2016), observaram que no período da 

pesquisa (1996-2015) verificou-se que no município Jaboatão 

dos Guararapes/PE, na região de Barra de Jangada, foram 

realizados 1.220 exames coproscópicos no período de pré-

tratamento coletivo e 789 no período pós-tratamento coletivo. 
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Já na região de Novo Horizonte, foram feitos 2.373 exames pré-

tratamento coletivo e 1.062 no período pós-tratamento coletivo, 

totalizando 5.444 exames coproscópicos nas localidades 

endêmicas para esquistossomose mansônica. Verificou-se uma 

redução da positividade em ambos locais após o tratamento 

coletivo com Praziquantel, de 8,9 para 2,3% em Barra de 

Jangada; e de 15,7 para 3,5% em Novo Horizonte. 

Calado e Gomes (2017), relataram que a FIOCRUZ no 

ano de 2013 realizou no município de Araçoiaba-PE uma 

análise das fezes da população e verificou uma grande 

positividade de casos de esquistossomose. Com isso, 

iniciaram-se tratamentos seletivos, em que para casos 

realmente positivos administrava-se Prazinquantel 600mg, 

e tratamentos coletivos. Anualmente a análise é refeita, e a 

partir do ano de 2013 a 2016 com o tratamento seletivo 

foram tratados cerca de 3.918 pacientes, em 2015 teve-se 

um aumento de 1.333 casos e em 2016 teve 1.196 número 

de casos positivos comprovados. Já o tratamento coletivo 

tratou durante os anos de 2013 a 2016 aproximadamente 

10.000 pessoas. 

Relatos que o Praziquantel leva apenas as formas mais 

graves a morte, mas não leva a aniquilição da doença no 

usuário, devido ao paciente retornar a ter contatos com 

indivíduos infectados e em ambientes endêmicos levam ao 

fracasso do controle da transmissão da doença (GOMES et al., 

2016). 

Nas Filipinas, muitas tentativas de controle da 

esquistossomose por meio de apenas administração de 

medicamentos foram tentandas. O praziquantel, que é um 

medicamento de primeira escolha da OMS, foi utilizado pela 

primeira vez no ano de 1979 para um tratamento coletivo. Ele 

era administrado pelos participantes uma vez ao ano durante 
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três anos consecutivos. Contudo, foi verificada a redução, mas 

apenas quando ocorreu a combinação com  ações de controle 

do hospedeiro intermediário, educação em saúde e medidas de 

saneamento ambiental (INOBAYA et al., 2015). 

Observando, o Brasil atualmente reúne, clima, condições 

sócio politicas e culturais que alarmam para a reemergência da 

esquistossomose, considerando as áreas de baixas condições 

de saneamento básico e condições precárias de vida como 

áreas endêmicas (DA SILVA et al., 2019). A conscientização do 

governo se mostra fundamental em todas as esferas para que 

ocorra a remodelação do cenário de abastecimento de água e 

saneamento básico precário que está presente por todo o Brasil 

(CALADO; GOMES, 2017). 

A sensibilização dos órgãos responsáveis é fundamental 

no sentido de priorizar ações de controle ativo da 

Esquistossomose (DA SILVA et al., 2019). Quando a 

esquistossomose atinge a faixa etária produtiva, ela 

desencandeia consequências na saúde, nas atividades laborais 

e principalmente na condição socioeconômica (ARAUJO et al., 

2017). 

Da Silva et al. (2019) expoem que esta patologia ainda 

possui números alarmantes, ressaltando que  o sistema é falho 

com relação a orientações. 

Educação e Promoção em Saúde, orientações e 

palestras são necessárias para que a população entenda como 

se adquire a doença, quebrando assim o ciclo biológico da 

esquistossomose, levando a uma redução dos numerosos 

casos, que ocorrem principalmente em áreas rurais, onde é 

amplamente utilizada as águas naturais, provenientes de rios e 

córregos, para atividades domésticas, higiênicas, econômicas e 

lazer (CALADO; GOMES, 2017; DA SILVA et al., 2019). 

 



ESQUISTOSSOMOSE: PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

436 
 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, foi possível verificar os numerosos 

casos de esquistossomose no Nordeste do Brasil, visto que são 

causados pela negligência do governo de ações profiláticas e 

paliativas, deixando de lado ações de saneamento básicos e 

tratamento da população afetada. Assim, reafirma-se a 

necessidade de educação em saúde, cuidados e fornecimento 

de políticas públicas que visem minimizar os casos de 

esquistossomose no Nordeste Brasileiro. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição 

clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial, com valores ≥ 140/90 mmHg. 

De curso lento e silencioso, o diagnóstico dessa patologia é um 

desafio para os profissionais de saúde, assim como a adesão 

medicamentosa. A baixa adesão é motivo de grande 

preocupação dos profissionais da Atenção Primária, devido ao 

comprometimento do controle da pressão arterial, da 

capacidade funcional dos pacientes e potencial surgimento de 

lesões em órgão alvo. Consequências disto são os baixos 

resultados terapêuticos e aumento de custos para o sistema de 

saúde. Desse modo, objetivou-se elencar as principais causas 

da falha na adesão farmacoterapêutica, bem como estratégias 

viáveis na Atenção Básica para tentar reduzir a problemática, 
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contribuindo para a prevenção dos agravos decorrentes desta 

patologia. O uso de diversas classes medicamentosas anti-

hipertensivas e para patologias associadas, horários de tomada 

alternados, efeitos colaterais, baixa renda, nível de 

escolaridade, são descritos como os principais fatores causais 

da baixa adesão, o mais utilizado é a entrevista clínica com 

perguntas previamente definidas, esse método indireto é 

altamente viável em detrimento dos métodos diretos. Mediante 

a isso, um acompanhamento multidisciplinar e individualizado, 

que reconheça os motivos da não adesão e solucione tais 

pendências permitirá o sucesso terapêutico reduzindo futuros 

agravos. 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Adesão 

Medicamentosa. Atenção Básica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional enfrentado pela 

população brasileira vem ganhando destaque no que se refere 

às implicações clínicas, sociais e na perspectiva da Saúde 

Pública. O aumento no número de idosos aumenta a 

prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

as maiores causas de morbidade e mortalidade no mundo 

(FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015; SANTOS; PIOLI; 

MODOLO, 2016). O aumento no número de complicações 

decorrentes de DCNT tem aumentado com indicações bastante 

preocupantes, progredindo gradualmente e com altíssima 

capacidade de afetar a autonomia e independência deste grupo 

populacional em especial (MACHADO et al., 2017). 
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No rol destas doenças, incluem-se as afecções 

cardiovasculares, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e o Diabetes 

mellitus (DM), além de outras desordens sistêmicas 

(CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; MEDINA, 2014). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição 

clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA), com valores maior ou 

igual a 140 mmHg na pressão arterial sistólica (PAS) ou maior 

ou igual a 90 mmHg na pressão arterial diastólica (PAD) (MANN 

et al., 2017; SANTOS; PIOLI; MODOLO; SBC, 2016). Existe 

uma estratificação de risco de acordo com a PA, que classifica 

a hipertensão em 3 estágios em indivíduos com mais de 18 

anos. Para esclarecer, o indivíduo é definido como pressão 

normal quando a PAS é ≤ 120 mmHg e/ou a PAD ≤ 80 mmHg; 

a pré-hipertensão acontece quando a PAS é 121 a 139 mmHg 

e/ou PAD de 81 a 89 mmHg; a hipertensão em seu estágio I 

ocorre quando a PAS se encontra entre 140 a 159 mmHg e/ou 

PAD entre 90 e 99 mmHg; enquanto a hipertensão estágio II, 

define-se quando a PAS é entre 160 a 179 mmHg e/ou PAD de 

100 a 109 e a hipertensão estágio III, quando a PAS é ≥ 180 

mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg (BARROSO et al., 2016). 

Trata-se de uma doença altamente prevalente, 

acometendo de 22% a 38% em diversas populações do mundo 

(BARBOSA et al., 2016), sendo que nos indivíduos de 60 a 69 

anos essa prevalência supera os 50%, e nos acima de 70 anos, 

é maior que 75%. Em virtude do aumento da obesidade e do 

envelhecimento da população, o impacto global da hipertensão 

vem aumentando e projeta-se que, até 2025, 1,5 bilhões de 

pessoas serão acometidas (MANN et al., 2017). 
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Dentre os principais fatores de risco (FR) destacam-se 

idade (elevando-se exponencialmente após os 30 anos), sexo 

(acomete mais homens do que mulheres, com o advento da 

menopausa esses valores se invertem), cor da pele (28,5% 

mais frequente em afrodescendentes que em brancos), 

sobrepeso, obesidade, ingestão de sal, consumo de álcool, 

sedentarismo, fatores socioeconômicos e genéticos (MANN et 

al., 2017; PEREIRA, 2015).  

Ressalta-se que a predominância da hipertensão arterial 

na população idosa ocorre em razão das alterações anatômicas 

e fisiológicas da musculatura lisa e do tecido conjuntivo dos 

vasos sanguíneos, sendo um processo natural relacionada ao 

avanço da idade, que leva a um progressivo aumento na rigidez 

das artérias, ocasionando redução da sua distensibilidade e, 

consequentemente, um contínuo aumento da pressão arterial 

sistêmica (BARBOSA et al., 2016; DIAS et al., 2016). 

A HAS é uma das doenças mais significativas do país, 

acometendo aproximadamente 30 milhões de habitantes. Esta 

condição clínica pode comprometer o coração e outros órgão, 

podendo levar o coração a trabalhar sob condições de maior 

esforço para realizar a ejeção ventricular, devido a uma 

sobrecarga pressórica provocada pela HAS, dificultando, desta 

forma, a perfusão do coração e de outros órgãos como cérebro 

e rins (DEBONA et al., 2018). Ao mesmo tempo, ela é 

considerada uma doença e um fator de risco, estando 

fortemente atrelada à doença arterial coronariana (DAC) e 

acidente vascular encefálico (FREITAS; NIELSON; PORTO, 

2015), além de outros eventos cardiovasculares, fatais ou não, 

e diminuição da qualidade de vida (PEREIRA, 2015). 
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O curso clínico da patologia é silencioso pois, na maioria 

das vezes os pacientes são assintomáticos, ou seja, não 

apresentam sintomas e, além disso, o primeiro sintoma já pode 

ocorrer tarde demais, culminando com um Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) ou um Acidente Vascular Encefálico (AVC). 

Desse modo, o diagnóstico e o tratamento precoces são 

desafios não só para o cardiologista, mas também para o clínico 

e demais profissionais da atenção básica como nos programas 

de saúde da família (DEBONA et al., 2018; MANN et al., 2017).  

  Uma das principais causas para os baixos percentuais 

de controle da pressão arterial é a baixa adesão mundial ao 

tratamento medicamentoso (25-50%, onde espera-se, no 

mínimo, 80%), comum em outras doenças crônicas, agravado 

pelo baixo incômodo que a doença produz no organismo (HORI; 

SILVA, 2016). Esta baixa adesão é motivo de grande 

preocupação de profissionais da Atenção Primária, pelo 

comprometimento do controle da pressão arterial e da 

capacidade funcional dos pacientes e potencial surgimento de 

lesões em órgãos alvo (PEREIRA, 2015). Além disso, as sérias 

consequências da baixa adesão estão relacionadas aos baixos 

resultados terapêuticos e custos preveníveis para o sistema de 

saúde (HORI; SILVA, 2016). 

Assim, esta pesquisa teve como objetivo elencar as 

principais causas de falha na adesão ao tratamento 

medicamentoso em hipertensos e buscar estratégias viáveis na 

Atenção Básica para tentar reduzir o problema, contribuindo 

para a prevenção aos agravos decorrentes desta patologia.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura realizada no 

segundo semestre de 2019. 

As palavras chaves utilizadas foram “Hypertension”, 

“Treatment Adherence”, “Investigation Method”, e seus 

correspondentes em português, inglês e espanhol.  

As bases de dados empregadas foram Pubmed/Medline, 

LILACS, SciELO e Google Acadêmico. 

Foram recuperados artigos em inglês, português e 

espanhol, dos últimos 5 anos (2015 a 2019). Nas buscas 43 

artigos foram recuperados e lidos, sendo selecionados 12 

artigos por se enquadrar nos seguintes critérios de inclusão: 

estudos observacionais, realizados no âmbito da atenção 

básica e revisão de literatura. Ademais, um livro atualizado foi 

acrescido para ajudar a explicação dos termos técnicos, além 

de informações tirada a última Diretriz sobre Hipertensão 

Arterial (SBC, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

considerando-se a vivência, as crenças e valores de 

cada pessoa hipertensa (GEWEHR et al., 2018). 

Em relação ao tratamento da HAS, deve-se salientar que 

a doença não possui cura, e sim controle, sendo fundamental a 

adesão à terapia. As orientações do médico devem ser claras e 

explicadas ao paciente, assim como também, as 

consequências que ele poderá sofrer caso não siga 

corretamente o plano terapêutico proposto (DEBONA et al., 

2018). Seu tratamento requer mudanças dietéticas e 
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comportamentais, além de rigor no cumprimento da prescrição 

medicamentosa, sendo de suma importância para a prevenção 

das complicações (DIAS et al., 2016).  

O tratamento não medicamentoso, conhecido como 

Mudança de Estilo de Vida (MEV), é fundamental no tratamento 

da hipertensão, esse método se apoia na adoção de um estilo 

saudável de vida, considerando o padrão dietético Dietary 

Approaches to Stop Hypertension, conhecido pelo acrônimo 

DASH, rico em frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínios 

com baixos teores de gordura. A MEV atua nos fatores 

modificáveis, tais como: hábitos alimentares inadequados, 

consumo excessivo de sal e baixo de vegetais; sedentarismo, 

obesidade, tabagismo e ingestão excessiva de álcool (DIAS et 

al., 2016). Entretanto, isoladamente, ele não resolve o problema 

na maioria das vezes, principalmente quando há comorbidades 

associadas, tais como Doença Renal Crônica (DRC), Diabetes 

Mellitus (DM) e Lesão em órgão Alvo. Recomenda-se que para 

a determinação do tratamento específico primeiro estratifique-

se o Risco Cardiovascular. O método para este cálculo pode ser 

visto na Tabela 1. 
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Tabela 1. Estratificação de Risco Cardiovascular para 

pacientes em diversos estágios de Hipertensão 

 Pré-

hipertenso 

HAS 

Estágio 1 

HAS 

Estágio 2 

HAS 

Estágio 3 

Sem fator de risco Sem risco 

adicional 

Risco 

Baixo 

Risco 

Moderado 

Risco Alto 

1-2 fatores Risco Baixo Risco 

Moderado 

Risco Alto Risco Alto 

3 ou mais fatores Risco 

Moderado 

Risco Alto Risco Alto Risco Alto 

Presença de 

comorbidade 

Risco Alto Risco Alto Risco Alto Risco Alto 

 Fonte: Adaptado de SBC, 2016. 

 

O processo de tratamento da HAS em muitos casos 

envolve o uso de várias medicações anti-hipertensivas, com o 

intuito de controlar a pressão, prevenindo as complicações, e 

promover ao paciente uma melhor qualidade de vida. O uso 

dessa medicação deve ser orientado e prescrito pelo 

especialista médico e os usuários devem ter um 

acompanhamento frequente da doença pela equipe de saúde, 

condições que são menos comuns nos homens e minorias de 

baixo poder aquisitivo (DEBONA et al., 2018). Na verdade, o 

tratamento quase sempre permanece empírico, e em geral 

requer três ou mais agentes farmacológicos com mecanismos 

de ação complementares juntamente com fármacos redutores 

de lipídios, agentes antiplaquetários e fármacos para o 

tratamento de condições médicas concomitantes, como o DM. 

O excesso de comprimidos, o custo alto das medicações 
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prescritas, os efeitos colaterais dos medicamentos e o tempo 

insuficiente para a orientação do paciente contribuem para a 

não adesão ao tratamento, além do comprometimento cognitivo 

(MANN et al., 2017). Outro fator determinante na adesão 

terapêutica é o grau de instrução, motivo pelo qual a 

escolaridade deve ser considerada na escolha das estratégias 

para orientação e abordagem das consultas. A falta ou baixa 

formação escolar podem gerar dificuldades para a assimilação 

das orientações dispensadas pelos profissionais e influenciar 

na percepção da gravidade da doença, levando à aquisição de 

informações incompletas sobre os aspectos necessários para 

manter ou melhorar seu bem estar (DIAS et al., 2016).  

A adesão é o comportamento de um paciente diante das 

recomendações médicas ou de outros profissionais de saúde 

quanto ao uso de medicamentos, adoção de dietas ou 

mudanças do estilo de vida. Enquanto a não adesão fica 

caracterizada pelo não seguimento da prescrição, o que gera 

um grande problema de saúde pública que pode afetar o 

indivíduo e a sociedade (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015). 

Trata-se de um elemento complexo, multifatorial e fundamental 

para se obter redução dos níveis pressóricos e diminuição de 

complicações em pacientes hipertensos. Basicamente cinco 

fatores influenciam fortemente este processo: o sistema e a 

equipe de saúde; os fatores socioeconômicos; os fatores 

relacionados ao tratamento; os relacionados ao paciente e os 

relacionados à doença (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015; 

HORI; SILVA, 2016). 

A não adesão ou abandono não se restringe apenas ao 

fato de não tomar a medicação prescrita. Vai mais além, e 

compreende as tomadas inadequadas do esquema terapêutico, 
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com doses excessivas em determinados momentos e por vezes 

insuficientes em outros, sem uma regularidade ou 

padronização. Sendo bem mais claro, é quando o paciente por 

não sentir-se mal deixa de tomar o medicamento, achando que 

foi curado, ou o tomando quando há um mal estar instalado 

(FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015; HORI; SILVA, 2016).  

Existem várias estratégias para avaliar a adesão 

farmacoterapêutica, porém ainda não se tem um “padrão ouro” 

devido a multidimensionalidade da doença. Os métodos diretos 

consistem na quantificação do fármaco no sangue ou seus 

metabólitos na urina, ou na utilização de um composto traçador 

associado ao medicamento em uso, representado por uma 

substância inócua ao organismo e que facilite a identificação do 

fármaco no organismo, ou ainda a tomada supervisionada 

(FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015). Esses métodos são 

pouco práticos e os primeiros não estão disponíveis na Rede 

Pública de Saúde. 

Tem-se ainda os métodos indiretos, podendo ser 

destacados: o relato do paciente, avaliação/resposta clínica, 

diário do paciente, contagem de comprimidos, reabastecimento 

de comprimidos, monitorização eletrônica da medicação e 

entrevista clínica (HORI; SILVA, 2016). Estes métodos também 

apresentam falhas, possíveis vieses de relato e de memória que 

comprometem a acurácia dos mesmos. No entanto, a entrevista 

clínica com questões previamente definidas são os 

instrumentos de avaliação mais utilizados. Neste grupo 

incluem-se os vários testes: Teste de Haynes e Sackett, Teste 

de Batalla, Teste de Morisky, Green e Levine, Teste de Hermes, 

Breve Questionário de Medicamentos (BMQ), Medida de 

Adesão ao Tratamento (MAT), Teste de Herrera Caranza, Teste 
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de Aderência (SMAQ), Questionário de Adesão a 

Medicamentos - Qualiaids (QAM-Q – QUALIAIDS) e Escala de 

Adesão aos Medicamentos de Morisky (MMAS-8). Estes testes, 

apesar da baixa sensibilidade, apresentam custo relativamente 

baixo, facilidade de aplicação em grandes populações e 

representam um reflexo da conduta do paciente em relação à 

prescrição que recebeu (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015).  

Na Tabela 2 verificamos as vantagens e desvantagens 

dos métodos de avaliação da adesão, verifica-se que a 

utilização dos métodos diretos têm alta objetividade e acurácia 

em contrapartida à sua viabilidade; contrapondo-se aos 

métodos indiretos, em que a viabilidade é alta. 

 

Tabela 2. Vantagens e desvantagens dos métodos de 

verificação da adesão. 

 Métodos 

Diretos 

Métodos Indiretos 

ABF TS JC Q CC RR 

Vantagens       

Objetividade +++ ++++ - - - - - - - - - - - - 

Acurácia +++ +++ - - - - - - - - - - - - 

Viabilidade - - ++++ ++++ +++ + 

Valor educacional ++ ++ - - - ++ +  

Desvantagens       

Custoso/tra-balhoso ++ ++ - - - - - - - - - - + 

Efeito jaleco branco +++    +++  

Viés de sociabilidade - -  - - - - ++++ +++ ++ 

Manipulação - - - - - - - - - - - ++ ++++ +++ 

ABF: Análise Biológica dos Fluidos; TS: Tomada Supervisionada; JC: 

Julgamento Clínico; Q: Questionários; CC: Contagem de Comprimidos; RR: 

Reabastecimento de Receita. Fonte: Adaptado de HORI; SILVA, 2016. 

 



FALHA NA ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA: CAUSAS X POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA MELHORAR A 

ADESÃO AO NÍVEL DA ATENÇÃO BÁSICA  

451 
 

As medidas de adesão devem ser avaliadas com base 

na sua validade (sensibilidade e especificidade ou correlação 

estatística) e no padrão de referência (HORI; SILVA, 2016). 

Salienta-se que o acesso aos medicamentos não é fator 

causal da baixa adesão ao tratamento, desse modo, acredita-

se que o Sistema Único de Saúde (SUS) vem alcançando seus 

objetivos no que se refere ao acesso dos usuários aos 

fármacos. O acesso gratuito a medicamentos tem sido 

garantido por vários programas, apesar disso, surge uma 

lacuna quando se avalia a adesão: muitos hipertensos, mesmo 

com acesso aos medicamentos, não sabem como utilizá-los 

corretamente, o que coloca em risco a efetividade do tratamento 

prescrito e contraria as políticas de uso racional de 

medicamentos. Nesse sentido, recomenda-se, 

preferencialmente, que os usuários sejam acompanhados por 

equipe multidisciplinar e que seus familiares sejam envolvidos 

em todo o processo, o que aumenta as taxas de adesão e as 

chances de sucesso com o tratamento (GEWEHR et al., 2018). 

Ademais, o acompanhamento farmacoterapêutico é 

fundamental para a gestão compartilhada do tratamento entre 

profissionais e usuários e possibilita a adoção de estratégias 

voltadas para necessidades individuais específicas e que 

envolvam o usuário como participante no manejo de sua saúde 

(GEWEHR et al., 2018). A diminuição no número de 

medicamentos utilizados e da frequência das doses, 

preferencialmente em dose única, associado aos horários 

coincidentes com atividades rotineiras matinais, reforçam a 

adesão ao tratamento. Outro ponto, é o ajuste das doses e o 

uso de drogas com maior efetividade, diminuindo os efeitos 
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colaterais (hipotensão, taquicardia, tontura, arritmia, tosse seca, 

impotência), favorecendo o processo (PEREIRA, 2015). 

Destaca-se ainda que o conhecimento da gravidade da 

patologia pode resultar em maior adesão no domínio regime. 

Desse modo, o conhecimento sobre a doença se constitui em 

uma intervenção para melhoria da adesão, com ações 

educativas centradas nas crenças e inquietações sobre suas 

condições de saúde e de tratamento. Ainda, recomenda-se que 

as ações educativas sejam desenvolvidas por equipe 

multidisciplinar, com atuação de forma integrada na abordagem 

da avaliação de risco, adoção de medidas de promoção à saúde 

e atendimento aos usuários dos serviços de acompanhamento 

ambulatorial. Assim como, a elaboração de protocolos 

terapêuticos, com a padronização de ações que resultem em 

melhores cuidados e adesão ao tratamento é essencial 

(GEWEHR et al., 2018). 

A Educação em Saúde é imprescindível para haver o 

controle do quadro da hipertensão. O conhecimento quanto às 

medicações e os principais efeitos colaterais aumentam a 

confiabilidade no tratamento (PEREIRA, 2015). 

 Nessa perspectiva, a Estratégias de Saúde da Família 

(ESF) configura-se como elemento-chave para a organização e 

implantação de ações que visem ao controle da HAS. 

Destacam-se a necessidade do trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar para a abordagem ao hipertenso, e o cuidado 

domiciliar como uma estratégia para maior adesão ao 

tratamento e controle da doença, desta forma, é possível 

minimizar os impactos da HAS e os da não adesão, tanto para 

o sistema de saúde, quanto para os usuários (GEWEHR et al., 

2018). Nessa esfera, o hipertenso deve ser acompanhado com 
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consultas mensais, por profissional médico ou enfermeiro, com 

aferição do peso, pressão arterial, orientações e prescrição do 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso, 

promovendo assim o monitoramento e avaliação da evolução 

do tratamento instituído (DANTAS; RONCALLI, 2019). 

 Para a compreensão das barreiras da não adesão ao 

tratamento da HAS, é necessário entender que a maioria dos 

fatores vai além do individual, que envolve vários aspectos e 

que a adesão ao tratamento poderia ser mais efetiva caso 

estratégias conjuntas fossem discutidas e implementadas por 

toda a equipe de saúde envolvida na terapêutica (GEWEHR et 

al., 2018). 

 A fim de reforçar a importância da problemática foi criado 

em março de 2002 pelo Ministério da Saúde o Programa 

HIPERDIA, trata-se de um plano de atenção à HAS e Diabetes 

Mellitus, estabelecendo diretrizes para ampliar ações de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e controle dessas doenças, 

mediante a reorganização do trabalho. Nas unidades realizam-

se reuniões com as equipes de saúde, voltadas para 

hipertensos e diabéticos, onde os pacientes recebem 

orientação sobre suas doenças, compartilham suas 

dificuldades e recebem os medicamentos necessários ao 

tratamento, mensalmente. A principal meta das ações da 

equipe de saúde ao hipertenso é a adesão do indivíduo ao 

tratamento (PEREIRA, 2015). 

 A partir da verificação da adesão ao tratamento da HAS e 

das barreiras envolvidas na adesão, é possível planejar ações 

que auxiliem a equipe de saúde a promover atividades 

direcionadas aos usuários não aderentes e que também 

reforcem as orientações aos aderentes. Nesse sentido, além do 
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acompanhamento farmacoterapêutico, é necessário 

implementação de medidas que aumentem a adesão às 

medidas não farmacológicas. Desse modo, mudanças no estilo 

de vida, embora difíceis de alcançar, não só podem retardar a 

taxa de desenvolvimento da hipertensão, mas também 

apresentam benefício adicional em reduzir outros fatores de 

risco cardiovascular, como obesidade e dislipidemia, no 

entanto, tais medidas preventivas continuam recebendo 

prioridade relativamente baixa, pois a ênfase principal ainda 

está sendo voltada para o tratamento farmacológico da doença 

estabelecida (GEWEHR et al., 2018). 

As ESF devem atuar de forma integrada na abordagem 

da avaliação de risco, na adoção de medidas de promoção à 

saúde e no atendimento aos pacientes; o planejamento e a 

execução de suas atividades são fundamentais para minimizar 

os gastos dos serviços , especialmente de média e alta 

complexidade, e principalmente melhorar a qualidade de vida 

das pessoas (PEREIRA, 2015; GEWEHR et al., 2018). 

Um sistema organizado de registro e controle de 

pacientes hipertensos, associado às ações de busca ativa dos 

pacientes faltosos, por meio de contatos telefônicos, aerograma 

ou visitas domiciliares, gera no paciente o sentimento de estar 

sendo cuidado, além disso, os encontros em intervalos 

menores, possibilita os ajustes terapêuticos, correção de 

possíveis efeitos colaterais, mudança mais efetiva no estilo de 

vida, com possível redução da ansiedade e estresse 

(PEREIRA, 2015). 

A qualidade do atendimento da equipe de saúde e a 

satisfação do hipertenso com o atendimento se apresenta como 

outro ponto fundamental. No acolhimento, pelos membros da 
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equipe de saúde, é necessário levar em consideração os 

sentimentos de estímulo, esperança, compreensão e respeito 

às inquietudes, aos sintomas e limitações do paciente em seu 

processo de adaptação à doença. A qualidade do vínculo do 

profissional de saúde com o usuário no estabelecimento da 

comunicação e relacionamento efetivos visam melhor adesão 

ao tratamento da HAS (PEREIRA, 2015). 

Os profissionais de saúde, precisam conhecer os 

usuários e identificar os fatores da problemática, para atuarem 

de forma eficaz, com proposição e implementação de ações 

que atendam às reais necessidades dessa população 

(GEWEHR et al., 2018). 

Os grupos educativos da ESF junto à comunidade 

contribuem para a evolução deste processo. A importância dos 

grupos educativos na mudança de estilo de vida e incentivo à 

adesão ao tratamento da HAS, facilita o acesso e o 

entendimento das informações que contribuem para a 

prevenção e promoção da saúde .O comparecimento frequente 

à Unidade Básica de Saúde (UBS) melhora a monitorização dos 

níveis pressóricos, a possibilidade de receber informações 

sobre a doença, podendo trazer maior motivação individual, 

contribuindo na adesão ao tratamento da HAS. O 

automonitoramento pode aumentar a motivação do paciente ao 

propiciar a autorresponsabilidade, acarretando melhora no 

controle da pressão arterial e propiciando participação ativa do 

paciente no tratamento (PEREIRA, 2015; DANTAS; 

RONCALLI, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 



FALHA NA ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA: CAUSAS X POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA MELHORAR A 

ADESÃO AO NÍVEL DA ATENÇÃO BÁSICA  

456 
 

A adesão ao tratamento farmacológico da HAS se mostra 

como ponto chave no sucesso terapêutico e prevenção das 

complicações decorrentes da HAS não controlada. Estratégias 

são necessárias, principalmente na Atenção Básica, a fim de 

reduzir diversas causas da problemática. Os usuários devem 

ser acompanhados por equipe multidisciplinar, com 

profissionais acolhedores que entendam as particularidades de 

cada indivíduo, criando um vínculo positivo para com o 

paciente. Desse modo, a Unidade deve atuar de forma 

integrada na abordagem da avaliação de risco, na adoção de 

medidas de promoção à saúde e no atendimento aos pacientes, 

bem como no planejamento e execução das atividades, 

minimizando gastos dos serviços públicos de saúde, e na 

melhoria à qualidade de vida das pessoas. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é caracterizada por 
elevados níveis de pressão arterial que podem impactar no 
funcionamento do organismo e desencadear complicações à 
longo prazo, sendo um dos mais graves problemas de saúde 
pública e fator de risco para doenças cardiovasculares. Sendo 
assim, o objetivo desse estudo é identificar a prevalência dos 
fatores de risco cardiovasculares em adultos hipertensos. Para 
tanto, realizou-se um estudo epidemiológico, transversal com 
abordagem quantitativa, onde foram selecionadas 19 Equipes 
de Saúde da Família e 190 usuários hipertensos através de um 
sorteio aleatório, no qual se considerou 10% das equipes de 
cada Distrito Sanitário e 10 hipertensos de cada equipe de 
saúde da família selecionada. Foi utilizado para coleta de dados 
um questionário adaptado do instrumento de Avaliação de 
Serviços de Atenção à Saúde para Diabéticos e Hipertensos. 
Quanto ao perfil sociodemográfico dos participantes, o estudo 
mostrou a prevalência do sexo feminino, do ensino fundamental 
incompleto, e uma faixa etária de renda de 1 a 4 salários 
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mínimos. Em relação aos índices antropométricos houve a 
predominância de hipertensos obesos. Do mesmo modo, 
quanto aos fatores de risco, observou-se uma população com 
características sedentárias, contudo 56,8% dos hipertensos 
entrevistados relataram nunca terem fumado e 57,4% nunca 
terem ingerido álcool. 
 
Palavras chaves: Hipertensão arterial. Fatores de risco. Saúde 
da Família. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

contribuem para agravos à saúde da população, podendo 

cursar com a morte (DUTRA et al., 2016), dentre as quais, as 

doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas como 

principal causa de morte e incapacidade, acarretando mais de 

sete milhões de óbitos por ano em todo o mundo (BONOTTO; 

MENDOZA-SASSI; SUSIN, 2016). 

 Em relação ao impacto em saúde, destaca-se a 

interação entre a transição demográfica e a epidemiológica, 

uma vez que o envelhecimento populacional implica aumento 

da prevalência de causas de morbidade e mortalidade 

associadas as doenças crônicas e degenerativas. Embora 

correlacionados, os dois fenômenos são, todavia, distintos. Há 

outros fatores determinantes do padrão epidemiológico, tais 

como: urbanização, hábitos alimentares, sedentarismo, 

acidentes de trânsito, violência urbana e cobertura de 

saneamento (REIS et al., 2015). 

Neste contexto, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

destaca-se como um dos principais fatores de risco para 

doença cardiovascular e tem se destacado no cenário 
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epidemiológico mundial. Considerada uma condição clínica 

multifatorial acomete aproximadamente 25% da população 

mundial, com previsão de aumento de 60,0% em 2025 

(MENDES et al., 2016). Caracterizada pela persistência de 

elevados níveis de pressão arterial (PA), além de alterações 

funcionais e/ou estruturais nos órgãos-alvo, coração, encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos, que cursam com alterações 

metabólicas e consequente aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016). 

No cenário de saúde, a HAS é um dos mais graves 

problemas de saúde pública, pela sua dificuldade de controle e 

pelas suas complicações, exigindo terapêutica medicamentosa, 

exames complementares periódicos e procedimentos de alta 

complexidade. No Brasil, o número de pessoas acometidas com 

HAS é crescente e estima-se que cerca de 30 milhões de 

indivíduos são hipertensos, esta doença crônica se apresenta 

como risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares 

e renais (SILVA et al., 2016). 

É valido ressaltar que, nas mulheres, com o início do 

período da pós-menopausa o risco de incidência da HAS é 

aumentado, haja vista que há uma desregulação hormonal 

associada muitas vezes ao metabolismo lipídico devido a 

redução dos níveis de estrogênio, causando assim o aumento 

do colesterol predispondo a hipertensão (MELO et al., 2017). 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de 

saúde, destaca-se a não adesão ao tratamento da HAS, 

aumentando o risco cardiovascular entre a população 

hipertensa. No Brasil, esse fenômeno é responsável por 25% 

das mortes por doença arterial coronariana, insuficiência 
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cardíaca, insuficiência renal e acidente vascular encefálico 

(AVE), que por sua vez é a principal causa de internações, 

mortalidade e disfuncionalidade (SILVA, et al., 2017). 

Em relação aos seus fatores de risco, estudos 

epidemiológicos têm associado à HAS a características 

sociodemográficas, a fatores de risco modificáveis, como 

obesidade, sedentarismo, etilismo, tabagismo, excesso de 

sódio na alimentação, e os fatores de risco não modificáveis 

como sexo, idade, cor, raça (NASCIMENTO et al., 2015). Os 

fatores ambientais, comportamentais e genéticos possuem uma 

grande influência no desenvolvimento e nas complicações da 

HAS. Entretanto, o estilo de vida e hábitos alimentares 

inadequados representam os principais fatores de risco 

cardiovascular (DE PAULA DEVECHIO et al., 2017). 

Hábitos de vida saudáveis são essenciais para a 

prevenção e controle da hipertensão arterial, devendo ser 

inseridos no seu tratamento (DA SILVA et al., 2019). É uma 

doença que pode ser tratada e controlada com mudanças no 

estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e poucos 

efeitos colaterais, comprovadamente eficientes e disponíveis na 

Atenção Básica (FERRAZ; CARVALHO; CHEVITARESE, 

2016).  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) desempenha 

importante papel no controle da pressão arterial e na prevenção 

de complicações, priorizando as ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde das pessoas e da família, 

precisamente com uso da estratégia de educação em saúde 

para a comunidade (DA SILVA et al., 2019).  
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Do exposto, o objetivo desse estudo é identificar a 

prevalência dos fatores de risco cardiovasculares em adultos 

hipertensos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal com 

abordagem quantitativa, extraído da Tese de Doutorado 

intitulada Atenção ao hipertenso na Estratégia Saúde da 

Família: Um estudo das características clínico-epidemiológicas 

e de organização dos serviços em João Pessoa – Paraíba 

apresentada à Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ, Rio de 

Janeiro.  

O estudo foi realizado com 19 Equipes de Saúde da 

Família e 190 usuários hipertensos. O cálculo amostral foi 

realizado considerando o total de equipes de saúde da família 

(nh=180) e do total de hipertensos cadastrados na Estratégia 

Saúde da Família do município João Pessoa (nh=34.703).  

Para o sorteio aleatório, considerou-se 10% das equipes 

de cada Distrito Sanitário e 10 hipertensos de cada equipe de 

saúde da família selecionada.  A seleção dos hipertensos foi 

realizada a partir do número do prontuário dos hipertensos 

cadastrados no Sistema Hiperdia e/ou dos registros dos 

hipertensos de cada Agente Comunitário de Saúde (ACS).  

Os critérios de inclusão foram: hipertenso adulto, com 

idade igual ou superior a 20 anos; pertencer ao território de 

abrangência das unidades de saúde da família; ser cadastrado 

na Estratégia Saúde da Família. Foram excluídos: portadores 

de hipertensão secundária; hipertensas grávidas; hipertensos 

com história de abuso de drogas ou distúrbios mentais devido 

às dificuldades de compreensão dos instrumentos da pesquisa. 
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A coleta de dados foi precedida pelo treinamento e 

supervisão da equipe de pesquisa pela pesquisadora e 

coordenadora do estudo, sendo realizada nas Unidades de 

Saúde da Família ou no domicílio dos hipertensos participantes. 

Salienta-se que cada entrevista foi realizada por um único 

entrevistador. 

O questionário utilizado nessa pesquisa foi adaptado do 

instrumento SERVIDIAH, Avaliação de Serviços de Atenção à 

Saúde para Diabéticos e Hipertensos no âmbito do Programa 

de Saúde da Família da FIOCRUZ/PE. Composto por questões 

fechadas e organizadas em bloco da seguinte forma: 

características sociodemográficas; medidas da pressão arterial; 

peso; altura; índice de massa corpórea (IMC); circunferência da 

cintura (CC) e do quadril (CQ); fatores de risco relacionados aos 

hábitos de vida.  

A idade foi obtida a partir da data do nascimento do 

entrevistado; para a escolaridade e renda foi utilizada a 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015). De acordo com um estudo realizado por 

Francisco et al. (2015), o nível educacional e renda, interferem 

no acesso a recursos básicos, como promoção à saúde e 

prevenção de agravos (FRANCISCO et al., 2015). 

A pressão arterial foi aferida por meio de tensiômetro 

automático digital validado de pulso da marca OMROM – HEM 

705 CP®, em três momentos diferentes durante a entrevista, 

com intervalo mínimo de cinco minutos entre elas. Para fins de 

análise, foi considerada a média das três aferições e o desvio 

padrão. Antes da verificação da PA, indagado sobre a ingestão 

de bebidas alcoólicas, café, alimentos, prática de exercícios 

físicos e consumo de cigarro de nicotina 30 minutos antes do 
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procedimento. O participante descansou por 5 a 10 minutos em 

ambiente tranquilo e, em silêncio, sentou-se com o braço na 

altura do coração.  

Adotou-se a classificação de acordo com VII Diretrizes 

Brasileiras da Hipertensão Arterial (2016), ou seja, para os 

hipertensos controlados, valores da pressão arterial sistólica 

(PAS) < 140 mmHg e da pressão arterial diastólica (PAD) < 90 

mmHg, e para os hipertensos sem controle, valores de PAS ≥ 

140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016).  

O peso foi medido utilizando balança digital da marca 

Tanita® com capacidade para 150 Kg. Para a medição da altura 

foi utilizado estadiômetro portátil de madeira, com adaptador de 

metal da marca Altura Exata®. Seguiram-se as recomendações 

técnicas para uma mensuração precisa. 

Calculou-se o IMC a partir da divisão do peso do 

participante (em quilogramas) dividido por sua altura (em 

metros) ao quadrado, classificando-os em: normal (IMC < 25,0 

Kg/m²), sobrepeso (IMC de 25,0 a 29,9 Kg/m²) e obesidade 

(IMC ≥ 30,0 Kg/m²) (FONTBONNE et al., 2013). 

As medidas da CC e da CQ foram aferidas duas vezes 

utilizando fita métrica flexível e inextensível de 200 cm de 

comprimento, caso as medidas de uma delas diferissem em 

mais de um centímetro, era realizada uma terceira medida.  

Para aferição da CC posicionou-se a fita métrica na 

cintura do participante, que corresponde à parte mais estreita 

do tronco entre a crista ilíaca lateral e a última costela. Foi 

classificada em normal (CC < 102 cm para homens e CC < 88 

cm para mulheres) e alta (CC ≥ 102 cm para homens e CC ≥ 88 

cm para mulheres) (FONTBONNE et al., 2013). 
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A circunferência do quadril foi mensurada pelo 

posicionamento da fita métrica no nível de protrusão máxima 

dos músculos glúteos. A relação cintura-quadril (RCQ) foi 

calculada dividindo-se o valor da CC (cm) pela circunferência 

do quadril (cm). Classificou-se em normal (RCQ < 1 para 

homens e RCQ < 0,80 para mulheres) e alta (RCQ ≥ 1,0 para 

homens e RCQ ≥ 0,80 para mulheres) (WHO, 2000). 

Foram considerados como fatores de risco para 

hipertensão relacionada aos hábitos de vida, de acordo com as 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2016), consumo do 

álcool; uso do fumo; atividade física; e a adesão/utilização dieta 

para redução de peso corporal.  

Os questionários foram revisados e os dados digitados 

por dois digitadores duplos cegos e submetidos a tratamento 

estatístico utilizando o Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) na versão 22. Os resultados foram 

apresentados por meio de suas médias, desvios padrão, 

frequências e proporções de acordo com o tipo de cada 

variável. 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Escola Nacional de Saúde Pública-ENSP/FIOCRUZ, sob o nº 

269 e consoante com a Declaração de Helsinki. Todos os 

participantes foram informados sobre a pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 190 hipertensos, suas 

características sociodemográficas estão descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1. Características Sociodemográficas dos hipertensos 

entrevistados. 

Características Sociodemográficas 

Idade (DP) 60,3 ± 12,7 

Sexo   

   Masculino   n = 33 17,4% 

   Feminino  n = 157 82,6% 

Nível de estudos   

   Não alfabetizado n = 26 13,7% 

   Ensino fundamental incompleto n = 89 46,8% 

   Ensino fundamental completo n = 27 14,2% 

   Ensino médio completo n = 36 18,9% 

   Superior completo n = 12 6,3% 

Renda Familiar   

   Até 1 SM* n = 68 38,6% 

   Mais de 1 SM e até 4 SM n = 108 61,4% 

                 *SM- Salários mínimos  

 

Em relação às características sociodemográficas, o 

estudo mostrou uma população adulta com média de idade 60,3 

anos. Destaca-se a predominância o sexo feminino (82,6%). 

Com relação à escolaridade, 46,8% dos entrevistados 

apresentou ensino fundamental incompleto e 13,7% 

autodeclararam-se analfabetos. Na faixa etária de renda, foi 

predominante a de 1 a 4 salários mínimos, representando 

61,4% dos entrevistados (Tabela 1). 

 

  



FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM ADULTOS HIPERTENSOS 

467 
 

Tabela 2. Características Antropométricas dos hipertensos 

entrevistados. 

Características Antropométricas 

Pressão arterial sistólica (DP*)  137,1 ± 18,7 

Pressão arterial diastólica (DP) 81,3 ± 12,1 

Índice de Massa Corpórea (IMC) (DP) 29,9 ± 5,6 

   Normal (< 25,0) n= 33 17,5% 

   Sobrepeso (25,0 a 29,9) n = 68 36,0% 

   Obeso (> ou igual a 30,0) n = 88 46,6% 

Circunferência cintura (média) (DP) 99,4 ± 11,4 

   Normal n = 39 20,5% 

   Alta   n = 151 79,5% 

Relação cintura-quadril (RCQ) (DP) 0,90 ± 0,06 

   Normal n = 36 18,9% 

   Alto   n = 154 81,1% 

 *DP – Desvio padrão. 

 

Na análise dos índices antropométricos, observou-se 

que o IMC médio foi de 29,9 ± 5,6 Kg/m², predominando 

hipertensos obesos (46,6%), seguido por sobrepeso (36,0%). A 

média da CC identificada foi de 99,4 ± 11,4 cm, com maior 

frequência classificada como CC alta (79,5%); a RCQ 

apresentou média de 0,90 ± 0,06, com destaque da categoria 

RCQ alta com 81,1% (Tabela 2). 
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Tabela 3. Fatores de risco relacionados aos hábitos de vida dos 

hipertensos entrevistados. 

         Fatores de risco relacionados aos hábitos de vida                           

Atividade Física   

   Leve n = 58 30,5% 

   Moderada n = 19 10,0% 

   Não realiza   n = 113 59,5% 

Tabagismo   

   Sim, fumo atualmente. n = 13 6,8% 

   Fumei no passado, mas parei de fumar. n = 69 36,3% 

   Nunca fumei  n = 108 56,8% 

Consumo de álcool   

   Sim, ao menos uma vez por semana. n = 10 5,3% 

   Sim, menos que uma vez por semana. n = 13 6,8% 

   Não, nunca consumi.   n = 128 67,4% 

   Não, parei de consumir. n = 39 20,5% 

Não seguem dieta     n = 131 68,9% 

 *DP – Desvio padrão. 

 

Quanto aos outros fatores de risco, o sedentarismo foi 

observado em 59,5% dos hipertensos entrevistados; 56,8% 

afirmaram que nunca fumaram e 67,4% nunca consumiram 

álcool; 68,9% dos participantes não estavam em dieta para 

perder peso (Tabela 3).  

Os participantes desta pesquisa apresentaram 

características sociodemográficas semelhantes a outros 

estudos (IBGE, 2015). Observou-se que a amostra teve 

predominância feminina, fenômeno que tem sido observado em 

outro estudo, traduzindo a dinâmica de que as mulheres 
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utilizam os serviços de saúde com maior frequência por ter uma 

maior tendência ao autocuidado (FERREIRA et al., 2017). 

As VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2016) 

apontam que a prevalência de hipertensão entre homens e 

mulheres é semelhante, embora sejam mais elevadas nos 

homens até os 50 anos. Tal mudança estaria relacionada às 

alterações hormonais decorrentes do climatério e menopausa, 

promovendo uma vulnerabilidade para a mulher no contexto 

cardiovascular (SBC, 2016). Ademais, o perfil observado 

mostra que os participantes são pessoas de baixa renda, com 

idade média acima dos 60 anos. A média de idade apresentada 

reafirma o que outros estudos abordam sobre as 

transformações demográficas e as mudanças no perfil de 

morbimortalidade, demonstrando situações que aumentam as 

necessitam de cuidados crônicos, dos quais sofrem 

interferência pela desigualdade social e de gênero (CAMELO et 

al., 2016).  

Um nível socioeconômico baixo ao longo da vida 

interfere de maneira negativa nas condições de saúde, levando 

a menos acesso aos serviços e menor adesão a tratamentos 

(MANTOVANI; LUCCA; NERI, 2015). De acordo com Camelo 

et al. (2016) as desvantagens socioeconômicas tendem a 

aumentar a mortalidade por DCNT, demonstrando que a 

presença de fatores de risco modificáveis, nesses grupos, 

influencia ainda mais no aumento da mortalidade por doenças 

cardiovasculares. 

No que consiste aos baixos índices de escolaridade 

encontrados nos adultos hipertensos entrevistados pode 

caracterizar uma dificuldade na compreensão do processo 

saúde-doença relacionada à HAS, bem como suas 
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complicações (SILVA JÚNIOR et al., 2015). O processo de 

educação em saúde, dificultado nessas condições, tem como 

objetivo empoderar o individuo e comunidade sobre seus 

determinantes de saúde, favorecendo a práticas de vida 

saudável que visem as mudanças nos comportamentos, 

direcionando para busca da qualidade de vida (DAMASCENO 

et al., 2018). 

Na presença dos fatores de risco modificáveis e não 

modificáveis ocorre consequentemente uma elevação nos 

níveis de PA, esse aumento contribui para os índices cada vez 

maiores de mortalidade por DCV (BRASIL, 2014). Nessa 

pesquisa foram identificados níveis elevados de PA, 

reafirmando os efeitos dos fatores de risco cardiovasculares em 

adultos hipertensos. 

Com base nos parâmetros antropométricos investigados 

neste estudo observou-se uma acentuada proporção da 

circunferência da cintura e da relação cintura-quadril alta. Os 

fatores de risco revelaram predomínio de sobrepeso, obesidade 

e sedentarismo. Constataram ainda que poucos hipertensos 

faziam dieta. 

O excesso de peso e a gordura central acarretam maior 

risco para o aparecimento de HAS, bem como, a ingestão 

excessiva de sódio. O efeito hipotensor da restrição de sódio 

tem sido demonstrado, em alguns estudos (PEREIRA, 2015). 

No entanto, não deve ser retirado totalmente da dieta, por ser 

um mineral importante no controle de líquidos celulares, sua 

redução é usualmente recomendada para toda a população, 

sendo adequado o uso máximo de 2g de sódio por dia 

(SANTOS; SANTANA; BRANDÃO, 2015). 
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 A circunferência abdominal aumentada, denominada 

obesidade androide ou central (> 102 cm em homens e > 89 cm 

em mulheres) é um fator preditivo de doença cardiovascular que 

independe dos valores do IMC ((RODRIGUES et al., 2015), 

sendo necessário verificar a distribuição da gordura corporal, 

além no nível de obesidade (SANTOS; MARTINIANO; 

TAVARES, 2017). 

De acordo com Carvalho et al (2015) IMC, CC, CQ 

elevados apresentam predisposição alta para o aumento do 

risco coronariano, estão relacionados ao aumento da gordura 

corporal, especialmente em nível abdominal, provocando 

alteração das variáveis lipídicas séricas (Carvalho et al., 2015). 

A circunferência da cintura e da relação cintura-quadril, 

considerada alta nesse estudo, pode-se justificar pelo fato de 

que em adultos com mais idade a gordura corporal tende a se 

depositar na região central do corpo, apresentado maior CQ 

quando comparados a adultos mais jovens (OLIVEIRA et al., 

2015). 

A presença de obesidade, considerada como um dos 

principais fatores de risco cardiovascular está intimamente 

relacionado com elevação da PA pelo aumento da atividade 

simpática e da reabsorção renal de sódio, que cursam com o 

aumento da volemia e do débito cardíaco (RODRIGUES et al., 

2015). Sendo justificada pelo envelhecimento populacional, 

vulnerabilidade social associada a presenças de fatores de 

risco, que por sua vez, contribui de modo significativo para o 

aumento da adiposidade corporal (LIMA et al., 2018), dado este, 

encontrado nesse estudo.   

Em relação à vulnerabilidade social, este estudo 

apresentou um maior quantitativo de adultos com nível 
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socioeconômico considerado baixo em conjunto com baixos 

índices de escolaridade, do qual se justifica, com base nos 

estudos de Malta et al. (2016), que uma grande porcentagem 

de adultos com obesidade e sobrepeso está relacionado há um 

poder aquisitivo inferior e baixa escolaridade, o qual leva o 

consumo alimentos de baixo custo e altamente energéticos. 

Além disto, há menos oportunidade para a prática de atividade 

física, e menor acesso as informações de caráter preventivo 

(Malta et al., 2016). 

Adesão a uma dieta com níveis de consumo calórico 

adequado leva à diminuição nos níveis de PA (DUTRA et al., 

2016), podendo chegar a 20 mmHg a cada 10kg de peso 

corporal eliminado promovendo redução da sensibilidade ao 

sódio, e a resistência insulínica, fatores capazes de induzir o 

individuo a morte pelas complicações das doenças 

cardiovasculares (RODRIGUES et al., 2015). 

Nesse sentido, a orientação nutricional é útil para a 

prevenção e para o retardo das complicações associadas às 

condições crônicas, integrando o conjunto de medidas de 

autocuidado e educação em Saúde e, por isso, é uma  valiosa 

estratégia que tal forma de compreensão seja repassada para 

as famílias do território de ação da Unidade Básica de Saúde 

abrangendo todo sistema alimentar família (DUTRA et al., 

2016). 

 Apesar da prática da atividade física está relacionada 

com a melhoria da capacidade cardiovascular e respiratória, e 

do controle dos níveis pressóricos (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016), os resultados dessa pesquisa 

mostraram que a maioria dos participantes não realizam 

atividade física. Este dado, está em concordância com estudo 
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Meneghini et al. (2016) o qual a firma que o numero de pessoas 

fisicamente inativas ainda é elevado em todo o mundo. 

O sedentarismo contribui em níveis consideráveis a 

ocorrência de eventos cardiovasculares, entretanto a mudança 

nesse fator de risco, é responsável pela redução de níveis 

pressóricos, 5 a 7 mmHg, podendo perdurar por 22 horas após, 

independente da atividade física realizada (BRASIL, 2014). 

O predomínio de adultos hipertensos sedentários neste 

estudo pode relacionar-se a alguns fatores descritos por 

Macedo et al. (2015) em seu estudo, o qual correlaciona as 

características de gênero; o nível socioeconômico; grau de 

escolaridade, autopercepção de saúde; e a própria obesidade, 

um fator de risco modificável com resultados significativos. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a inatividade física 

age como acelerador do declínio humano, ocasionando maior 

incapacidade funcional, perda de qualidade de vida, aumento 

da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. É 

necessário, também, estimular atividades físicas e práticas 

corporais. O sedentarismo traz impacto na prevalência de 

doenças e agravos não transmissíveis e no estado geral de 

saúde da população mundial. Pessoas com níveis insuficientes 

de atividade física possuem de 20% a 30% maior risco de morte 

por qualquer causa.  

As recomendações para adultos também se aplicam aos 

idosos. Além disso, aqueles com 65 anos ou mais precisam 

realizar treinamentos resistidos, que melhoram o equilíbrio e 

previnem quedas, pelo menos três vezes por semana. É 

importante considerar a possibilidade de a equipe de saúde 

organizar grupos de convivência ou terapêuticos de 

periodicidade semanal, quinzenal ou outras, conforme 
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avaliação da equipe (COMISSÃO PERMANENTE DE 

PROTOCOLOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SES-DF, 2018). 

As variáveis, etilismo e tabagismo, não representaram 

fatores de riscos cardiovasculares neste estudo, devido o baixo 

consumo dessas substâncias pelos participantes. A redução do 

consumo de álcool promove diminuição de 3,3 mmHg em 

pressão sistólica e 2,0 mmHg em diastólica (BRASIL, 2014).  

Entretanto, se faz oportuno destacar que, o alto consumo de 

álcool por indivíduos dependentes está relacionado ao excesso 

de peso, devido ao seu alto valor energético, levando ao 

sobrepeso, obesidade e CC acima dos padrões preconizados 

(VALÉRIO et al., 2016).  

Com relação ao número de fumantes nesse estudo, os 

resultados não foram significativos para a variável tabagismo, 

entretanto, cabe assinalar que a epidemia de tabaco é uma das 

maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, 

sendo responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas 

por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso 

direto do tabaco, enquanto mais de 1,2 milhão de mortes são 

resultado de não-fumantes expostos ao fumo passivo (OPAS, 

2019). 

Diante dos resultados apresentados e discutidos 

podemos compreender a magnitude que os fatores de risco 

cardiovasculares em adultos hipertensos apresentam e como 

interferem na qualidade de vida dos seus portadores, 

dificultando a manutenção de níveis pressóricos satisfatórios 

para prevenção das possíveis complicações. É possível 

concluir que a manutenção nos níveis pressóricos envolve 

fatores socioculturais e econômicos, o que torna necessário 

para prevenção e redução dos índices de morbimortalidade 
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ações individualizadas e inseridas no contexto social, ou seja, 

o cuidado a adultos com hipertensão e risco cardiovascular 

acentuado é baseado no estimulo aos hábitos de vida 

saudáveis, a estimulação do autocuidado nas ações de 

prevenção e promoção à saúde realizada a nível primário, 

sendo a Estratégia de Saúde da Família primordial 

operacionalização e formulação dessas ações. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo possibilitou identificar que os fatores de risco 

cardiovasculares nos adultos hipertensos participantes foram: 

Média de idade de 60 anos, predomínio do sexo feminino, 

baixos índices de renda e escolaridade, obesidade e 

sobrepeso, sedentarismo e a ausência de dieta para redução 

de peso corporal. 

Observou-se que ocorreu um predomínio de fatores de 

risco modificáveis, o que nos permite concluir o papel dos 

portadores de hipertensão no seu próprio estado de saúde e na 

sua qualidade de vida. Esses resultados apontam para 

importância de atividades que favoreçam mudanças de hábitos 

e estilo de vida, como as atividades educativas de caráter 

preventivo e estimulador das mudanças desses fatores de risco 

cardiovasculares encontrados. 

Além disso, o sedentarismo é um dos fatores de risco 

que pode ser modificável, pois como já mencionado, a atividade 

física contribui para uma vida mais saudável uma vez que 

ameniza as chances de desenvolver HAS e outras 

complicações cardiovasculares. Sendo assim, a educação 

torna-se um meio de incentivo para a prática de exercícios 
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físicos, pois com o conhecimento dos benefícios destes para a 

saúde há um aumento da adesão pelas pessoas a essa 

atividade. 

Portanto, o processo educativo apresenta-se como uma 

estratégia de cuidado para o controle da HAS e redução da 

prevalência de suas complicações, contribuindo para o 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo capaz de 

colaborar com na aquisição de hábitos saudáveis 
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RESUMO:A violência contra as mulheres é um grande 
problema de saúde pública, uma questão de desigualdade de 
gênero e uma violação aos direitos humanos.O município de 
João Pessoa foi a segunda capital com o maior índice de 
violência doméstica e emocional(32,5%).Baseado nos índices e 
decorrente da abstenção da abordagem temática no ambiente 
de trabalho, percebeu-se a necessidade de fincar a 
problemática nos espaços de promoção em saúde.Diante do 
teor relevante a residência multiprofissional em saúde da família 
e comunidade entra propiciando esse lugar de troca e 
interlocução entre os profissionais.A pesquisa caracteriza-se 
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como um relato de experiência, de natureza descritiva, a partir 
da construção compartilhada do conhecimento, com uma 
abordagem qualitativa dos dados. O matriciamento foi realizado 
com os profissionais da Unidade de Saúde da Família 
integrada. A amostra foi composta por 49 profissionais que 
participaram das rodas de conversa ocorridas entre setembro e 
outubro de 2019, totalizando em seis encontros. Os quais foram 
norteados através das tecnologias leves, dando espaço para 
troca de falas, escuta dos anseios,construção de possíveis 
soluções de modo coletivo e apresentação da rede e dos 
serviços no combate à violência contra a mulher.Percebemos a 
necessidade em ampliar os espaços de troca e de possíveis 
futuras abordagens investigativas do caráter epidemiológico e 
investigativo no território. Esperamos consolidar um território 
atuante no combate à violência contra mulher. 
Palavras-chave:Violência. Atenção Básica. Mulher. 
 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, a violência tem se configurado como 

um problema mundial presente em todas as sociedades. 

Embora seja bastante complexa, um dos conceitos mais 

utilizados a considera como o uso da força física ou do poder, 

em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou 

contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar 

em lesão, morte, dano psicológico, desenvolvimento 

prejudicado ou privação (Veloso et al, 2013). 

A violência é entendida como o uso proposital da força 

física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra 

outro sujeito, ou contra um grupo ou uma sociedade que 

provenha ou apresente ampla probabilidade de resultar em 

lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 

ou privação. As ações ou comportamentos violentos crescem 
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gradativamente e de forma silenciosa na rotina das pessoas. 

Ela pode acarretar vários danos à saúde da vítima, dentre eles 

pode-se citar: depressão, ansiedade, dor crônica, desordem de 

estresse pós-traumático, transtornos alimentares, 

comportamento suicida, isolamento social, comportamentos de 

alto risco, bem como o consumo de álcool e drogas (FREITAS 

et al, 2017). 

As Nações Unidas definem a violência contra as 

mulheres como "qualquer ato de violência de gênero que resulte 

ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou 

mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, 

coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública 

ou privada" (OPS, 2017). A violência contra as mulheres causa 

sofrimento às vítimas e suas famílias, e afeta as sociedades em 

todo o mundo (KRAHÉ, 2018). 

A violência contra as mulheres é um grande problema de 

saúde pública, uma questão de desigualdade de gênero e uma 

grave violação aos direitos humanos. Inclui violência física, 

sexual e psicológica por parte do parceiro e também violência 

sexual por parte de não parceiros. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que uma em cada três mulheres em todo 

o mundo já sofreu violência física e/ou sexual, cometida 

principalmente pelo parceiro (OPAS/OMS, 2017). 

Dados de 2017 da pesquisa “Condições 

Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher” do Instituto Maria da Penha, revelam que, em todo o 

Nordeste, 27% das mulheres com idade entre 15 e 49 anos já 

foram vítimas da violência doméstica praticada por maridos, 

companheiros ou namorados. O município de João Pessoa foi 

a segunda capital com o maior índice de violência doméstica 
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emocional (32,5%), ficando atrás apenas de Natal (34,8%), já o 

número de mulheres estupradas dentro da própria residência é 

de 8,8% na capital paraibana (FECHINE, 2019). 

É necessário que estudantes (e profissionais já atuantes) 

na área da saúde sejam instrumentalizados e capacitados a 

atenderem as mulheres que chegarem aos serviços de saúde, 

vítimas de violência. Segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), “as conseqüências do abuso são profundas, indo além 

da saúde e da felicidade individual e afetando o bem-estar de 

comunidades inteiras”. A violência de gênero é um problema 

que afeta a saúde física e mental das mulheres e que tem 

consequências econômicas e sociais (OMS,2017). 

A partir desse pressuposto, vimos à necessidade em 

trazer à tona esse tema e fincar a necessidade da discussão 

nos espaços ocupados dentro da Atenção Básica. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar atento às 

necessidades de saúde da população feminina. Desta forma, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) no âmbito do SUS, deverá abranger as mulheres em 

todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades dos 

distintos grupos populacionais e das variadas faixas etárias. A 

atenção integral à saúde da mulher pode ser compreendida 

como um conjunto de ações de promoção, proteção, 

assistência e recuperação da saúde, realizados nos diversos 

níveis de atenção à saúde, englobando desde a atenção básica 

até a alta complexidade da atenção especializada (BRASIL, 

2004). 

A implementação dessa política simboliza mais um 

passo na concepção da abordagem de gênero e da 

integralidade (FERREIRA, 2013), que sugere a ampliação do 
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cuidado, o trabalho em equipe com ações interdisciplinares e 

uma rede de atenção à saúde contínua e resolutiva (VIEGAS; 

PENNA, 2013). 

No Brasil existem legislações específicas que se 

concentram na prevenção e controle à violência contra 

mulheres (PASINATO, 2015). A Lei Nº 11.340/2006, conhecida 

como Lei Maria da Penha, foi um avanço no combate da 

violência contra mulheres. Confere significância aos crimes 

praticados, estabelece medidas de proteção à vítima e punições 

a quem os pratica (SILVA; CARDOSO, 2017). 

Em janeiro de 2011, foi reformulada a lista de doenças 

de notificação compulsória e o Ministério da Saúde incluiu 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências. A criação do 

sistema de notificação no setor da saúde pressupõe incluir nas 

atividades de atendimento e na organização dos serviços, o 

procedimento de notificar, assim como capacitar os 

profissionais para agir corretamente sobre o fenômeno da 

violência (SOUSA et al, 2018). 

Através do âmbito nos espaços contemplados e 

assegurados por lei como uma das formas de extensão ao 

cuidado e intervenção preventiva e educativa, temos como 

braço direto com a comunidade o Programa Saúde da Família 

(PSF) com o propósito de reorganizar o Sistema Único de 

Saúde, promovendo a integralidade e participação da 

comunidade aos serviços de saúde. Atualmente o PSF passou 

a ser definido como estratégia, pois o termo programa aponta 

uma atividade com início, meio e fim. Já a terminologia 

estratégia não prevê fim. A Estratégia Saúde da Família (ESF) 

prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da 

saúde dos usuários de forma integral e contínua à comunidade, 
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acompanhando integralmente a saúde de todas as pessoas que 

vivem no território sob sua responsabilidade (ASSIS; 

MISCHIATI, 2010). 

A Atenção Básica (AB) deve ser a porta preferencial de 

acesso aos serviços de saúde e deve ser norteada pelos 

princípios: universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade 

do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, 

humanização, equidade e participação social. Dessa forma, as 

ações de saúde ocorrem na esfera individual e coletiva, 

englobando a promoção e a proteção da saúde, o diagnóstico, 

o tratamento e a reabilitação de modo a ofertar uma atenção 

integral que leve em consideração a singularidade dos sujeitos 

(BRASIL, 2011 b). 

Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de 

produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de 

construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção 

pedagógico-terapêutica (Ministério da Saúde, 2011, p. 13). 

Em uma proposta de rede, o apoio matricial surge como 

dispositivo que permite a interlocução entre os equipamentos 

de assistência à saúde e os demais serviços internos e externos 

à rede. Trata-se de uma estratégia que organiza o processo de 

trabalho e o serviço a fim de tornar horizontais as diversas 

especialidades, fazendo com que estas permeiem todo o 

campo das equipes de saúde (MACHADO; CAMATTA, 2013). 
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De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(2011), a Rede de Atendimento são espaços para acolher, amparar e 

acompanhar psicologicamente e socialmente, as mulheres em situação 

vulnerável que tenham sido violentadas. Em função disto, os espaços 

também propiciam orientação jurídica e encaminhamento para 

serviços médicos ou casas abrigo. 

Diante do quadro protagonizado de violência contra as 

mulheres no município de João Pessoa e tendo em vista que é 

uma problemática de saúde pública, a residência 

multiprofissional em saúde da família e comunidade entra 

propiciando esse espaço de troca e interlocução entre os 

profissionais, discorrendo sobre o que a rede dispõe como 

serviços e suporte para as mulheres em situação de violência, 

facilitando a construção reflexiva sob as práticas atualmente 

realizadas e incitando um novo curso dentro das vivências. 

 Por fim, entendemos que quando nos tornamos um 

coletivo vivo e forte, temos a capacidade de alçar vôos 

longínquos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A referida pesquisa caracteriza-se como um relato de 

experiência, de natureza descritiva, a partir da construção 

compartilhada do conhecimento, com uma abordagem 

qualitativa dos dados. A fim de instruir os profissionais de uma 

Unidade Básica de Saúde integrada, dialogando sobre o que a 

rede dispõe como serviços e suporte para as mulheres em 

situação de violência, promovendo uma reflexão crítica sob as 

atuais práticas realizadas na abordagem e encaminhamentos 

dessas mulheres na redes de serviços. 
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O território da UBS abrange as comunidades dos Bairros Treze 

de Maio e Padre Zé. O matriciamento foi realizado com os 

profissionais da Unidade de Saúde da Família Viver Bem integrada, 

pertencente ao território do Distrito Sanitário IV. A amostra foi 

composta por 49 profissionais que participaram das rodas de conversa 

ocorridas entre setembro e outubro de 2019, totalizando em 6 

encontros.  

A Unidade atende à cerca de 15.000 usuários, 

oferecendo serviços médico, de enfermagem, odontológico, 

coleta de materiais para exames laboratoriais, realização de 

teste rápido, aplicação de vacinas, assistência farmacêutica 

com farmácia polo. Além de assistência de fisioterapia, nutrição, 

psicologia e assistência social mediante necessidade de 

atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Atenção 

Básica (NASF-AB). 

Os encontros foram realizados de maneira pré-

programadas, onde foram abordados os dados atuais sobre a 

violência, a incidência e prevalência dela no nosso 

Município/território, a indagação do que se entende por 

violência, a tipificação e o modo operante em meio às situações 

de violências estabelecidas, reforçando a notificação dos casos 

encontrados no território. 

As rodas foram norteadas através das tecnologias leves, 

dando espaço para troca de falas, escuta dos anseios da 

equipe, construção de possíveis soluções modo coletivo, 

apresentação da rede e dos serviços no combate à violência 

contra a mulher situados no Município de João Pessoa-PB. 

Foram utilizados equipamentos de multimídia para facilitar a 

transmissão do conteúdo.  
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A construção compartilhada do conhecimento consiste 

em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e 

grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na 

perspectiva de compreender e transformar de modo coletivo as 

ações de saúde desde suas dimensões teóricas, políticas e 

práticas (PNEPS-SUS, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dentro desse contexto, foi observado o impacto da 

abstenção e invisibilidade sob a temática nas atividades 

promovidas no território, associado aos alarmantes índices de 

violência contra mulher, que, de modo concomitante torna-se 

um grave problema de saúde pública. Mediante a essa 

problemática surgiu então à necessidade em realizar um 

matriciamento no combate à violência contra mulher. 

 Essa “invisibilidade” da violência se insinua nos serviços 

de saúde, que se restringem, na maioria das vezes, a tratar os 

efeitos das violências vividas por mulheres  (KIND et al, 2013). 

 Os homicídios de mulheres podem ser comparados à 

“ponta do iceberg”. O lado que não é visto, esconde uma 

imensidão de violências não declaradas, especialmente a 

violência rotineira contra mulheres no seu próprio lar (GARCIA; 

FREITAS; HOFELMANN, 2013). 

A sociedade aprova a invisibilidade das distintas 

maneiras em que a violência é cometida contra as mulheres e 

torna-as vulneráveis, obedecendo aos tradicionais padrões de 

comportamento e aceitando que a agressão é condição para a 

manutenção da vida do sexo frágil (NANDI et al., 2015). 
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 Ao se tratar de saúde na dimensão de gênero é 

importante considerar a perspectiva social do adoecimento, 

sendo a população feminina reconhecida por maior fragilidade 

e submissão, que impactam negativamente na saúde dessa 

população, levando, por exemplo, a violência e a distúrbios 

mentais (FERRAZ; KRAICZYK, 2010). 

 Já a violência é reconhecida, pelo Ministério da Saúde, 

como um grave problema da saúde pública, que tem grande 

impacto financeiro sobre o SUS e para enfrentar essa 

adversidade é necessário implantar ações direcionadas à 

vigilância, prevenção e promoção da saúde. Através da 

integração das unidades de proteção à mulher, máximo de 

disseminação nos meios de comunicação para assim prevenir 

a ocorrência da violência e promover a saúde da mulher, dando 

apoio e uma assistência integrada e qualificada (BRASIL, 2016; 

FONSECA, 2012). 

 A maioria dos crimes sexuais ocorre durante a idade 

reprodutiva da mulher, gerando risco de gravidez decorrente da 

violência, principalmente na faixa de 20 a 29 anos de idade. A 

violência sexual contra a mulher é uma violência de gênero, 

reconhecida como uma grave violação de direitos humanos e 

um problema de saúde pública (DELZIOVO, 2017). 

 O cenário político e epidemiológico da atenção à saúde 

da mulher no Brasil é marcado por lutas sociais pela 

integralidade da atenção, ainda que muitas vezes limite-se aos 

aspectos sexuais e reprodutivos. A Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) pode ser 

apontada como principal resultado deste processo. A PNAISM 

apresenta como princípios norteadores a integralidade e a 

promoção da saúde e aborda questões como atenção 
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obstétrica, violência doméstica e sexual, doenças crônicas não 

transmissíveis e câncer ginecológico (Brasil, 2004).  

 A identificação, o acolhimento e o encaminhamento dos 

casos de violência contra as mulheres são indispensáveis e 

devem ser realizados de forma adequada para facilitar o 

percurso que as mulheres têm de atravessar para romper o ciclo 

da violência. Isso requer sensibilidade de todos/as, já que é 

comum existir grande dificuldade das mulheres em romper o 

ciclo. Portanto, o trabalho não se resume à denúncia, mas 

também ao gradativo fortalecimento das mulheres. (PMJP, 

2016). 

 Mediante a literatura exposta, torna-se imprescindível 

romper o ciclo do silêncio, tendo em vista a gravidade que 

acerca esse problema de saúde de pública. Faz-se necessário 

redirecionar os moldes como se tem ofertado as atividades de 

promoção, prevenção e intervenção em saúde. E um dos meios 

para facilitar essa nova perpesctiva foi através do matriciamento 

com as equipes. 

 O matriciamento em saúde tem por objetivo assegurar 

retaguarda especializada a profissionais e equipes 

responsáveis pela atenção no campo da saúde. Define-se como 

uma metodologia de trabalho complementar àquela em 

sistemas hierarquizados, que utilizam mecanismos de 

referência e contrarreferência, centros de regulação e 

protocolos. O apoio matricial objetiva oferecer suporte técnico-

pedagógico e retaguarda assistencial especializada às equipes 

de referência, dependendo da construção compartilhada de 

diretrizes sanitárias e clínicas (Brasil, 2011). 

  

Figura 1. Matriciamento em equipe. 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

 O matriciamento propiciou além do aporte teórico e 

epidemiológico, a desmistificação do tabu acerca da temática e 

da correlação entre notificação/denúncia, onde parte da equipe 

refere o receio em subnotificar devido ao risco de retaliações. 

 A prática da notificação constitui uma atitude 

fundamental para melhoria da prestação da assistência em 

saúde. Com base nas dificuldades relacionadas à 

subnotificação de casos ou as inadequações no preenchimento 

da ficha de notificação, evidencia-se a necessidade de 

desenvolver ações de educação permanente na busca de 

capacitar os profissionais da área no preenchimento correto e 

completo da ficha de notificação (PMJP, 2016). 

 Notificar também é fundamental para romper o silêncio e 

a invisibilidade dos casos de violência contra as mulheres. 

Identificar o tipo de violência e de vulnerabilidade é 

indispensável para instituir critérios de intervenção que 

contemplem a diversidade de mulheres. Portanto, o 
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preenchimento correto da ficha de notificação constitui um dos 

passos substanciais para compreender a complexidade do 

fenômeno da violência contra as mulheres, dimensionar o seu 

impacto na sociedade e nos serviços da rede e para elaborar 

estratégias de intervenção com vistas à prevenção e ao 

enfrentamento da violência (PMJP, 2016). 

 Observando as notificações pelo Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) foram detectadas 4590 

mulheres que morreram de forma violenta e que sofreram 

alguma violência física, dessas 2592 de feminicídio e 1237 de 

suicídio. Isso mostra a importância de os serviços de saúde 

estarem atentos para acompanharem essas ocorrências, já que 

apesar da identificação dos casos, muitas mulheres ainda são 

vítimas de mortes violentas (BRASIL, 2016). Mostrando que as 

mulheres vítimas de violência são mais suscetíveis a outros 

agravos, o que as levam a buscar frequentemente o serviço de 

saúde (SIGNORELLI; AUAD; PEREIRA, 2013). 

 Observa-se que quando a violência aparece nos dados, 

são levantadas justificativas para a não notificação: medo de 

retaliações, dificuldade ou constrangimentos de preencher a 

ficha, sobrecarga no cotidiano do serviço e dificuldade em lidar 

com os casos. A impotência dos profissionais diante dos casos 

é algo abordado em outros estudos (KIND et al, 2013). 

As rodas de conversas foram vivenciadas por meio de 

tecnologias leves, pautadas na construção coletiva dos 

saberes, foi um espaço para ouvir anseios, temores e desafios 

mediante a postura profissional. Foram utilizados vídeos e 

músicas relaxantes para propiciar uma ambiência mais 

acolhedora, tendo em vista os receios acerca da temática. 
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Incitar novas ações, é um convite a sair da zona de 

conforto, que vai além de repensar as práticas, veste um papel 

convocativo para as mudanças reais no território, parti do 

pressuposto de algo não é feito, todavia necessita ser 

executado. 

Tendo a finalidade de construir soluções numa visão 

coletiva, contudo, elencadas na singularidade das demandas 

encontradas.É necessário criar vinculação com os usuários 

traçadas através do respeito, acolhimento humanizado,visão 

empática, abarcando toda holística que o compõe. 

 A população necessita de um suporte de confiança por 

parte tanto dos profissionais de saúde como dos gestores para 

ter acesso às informações, as instituições e ao poder de 

decisão, para saber como se conduzir no enfrentamento da 

violência. A questão também demanda políticas públicas 

sociais, de saúde, educação e segurança, entre outras, na 

perspectiva de mudar o panorama da violência em nível local, 

regional e nacional (MACHADO, 2014). No caso da violência 

psicológica, sua invisibilidade é comum, pois não deixa marcas 

físicas que possam “justificar uma intervenção”, além de poder 

ser percebida pelos profissionais como uma forma aceitável de 

“disciplinar e educar” as crianças e os adolescentes e, portanto, 

que eles não devem interferir nesses casos (Rolim, Moreira, 

Gondim, Paz & Vieira, 2014). 

 Todos os serviços e/ou instituições que compõem a rede 

de atendimento são considerados porta de entrada para o 

atendimento aos casos de violência contra as mulheres. Cada 

serviço e/ou instituição deve estar preparado para acolher, 

atender e orientar de forma qualificada a demanda, 
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encaminhando os casos para os serviços de referência 

(SEPPM, 2016).  

 Mediante o decorrer do matriciamento foi apresentado 

aos profissionais o fluxograma da rede de serviços disponíveis 

no município de JP-PB. Com o intuito de estreitar esse hiato 

entre as ofertas de serviços e os usuários, colocando em prática 

a referência e contra-referência, propiciando essa interlocução 

junto a  atenção básica. 

 O fluxograma apresentado a seguir, procura ilustrar, 

sintetizar e orientar sobre os encaminhamentos dos casos de 

violência contra as mulheres maiores de 18 anos, considerando 

duas situações: violência doméstica e familiar e violência sexual 

não doméstica (PMJP, 2016). 

 

Figura 2.  Fluxograma da rede serviços do município de João 

Pessoa-PB 
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Fonte: Guia básico de Referência para as/os profissionais da 

Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência 

 

Neste eixo em especial é possível identificar a 

necessidade dentro do processo de gestão do SUS a 

adequação de suas estruturas para atender na rede básica as 

demandas que competem para o atendimento a mulheres 

vítimas de violência. Faz-se necessário compreendermos ainda 

no mesmo contexto, quais os serviços especializados que são 
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demandados a partir das determinações legais e o que 

compreende a rede de atendimento (BRASIL, 2014). 

 São necessárias mudanças nas práticas para a 

prevenção de todas as formas de violência contra mulheres e 

redução das altas taxas deste agravo. Requerem decisões 

políticas, tais como esforços para produção de conhecimento 

sobre violência, uma abordagem baseada em evidências e 

financiamento para implementação de ações (JEWKES, 2014). 

Assim como, o incentivo de mudanças na cultura baseada das 

desigualdades de gênero (FISHER, 2013). 

 Identificamos algumas estratégias que poderiam ser 

adotadas no intuito de prevenir e/ou orientar as mulheres em 

situação de vulnerabilidade. Direcionar um olhar mais aguçado 

nos períodos de visitas domiciliares e durante os espaços de 

consultas clínicas, procurando entender de modo empático e 

sem caráter punitivo o viés que  norteia seu estilo de vida, a 

criação de grupos operativos, salas de espera com abordagem 

na temática, criar estratégias de abordagem com os usuários 

do sexo masculino, promover no PSE linhas de orientação 

nesse segmento, realizar campanhas alusivas dentro do 

território e obter conhecimento da rede de serviços com a 

finalidade de uma postura resolutiva e eficaz. 

 Por fim, é indubitável a necessidade de se repensar o 

modo operante de se produzir saúde na atenção básica. 

Levando em consideração os desafios e a problemática que 

acomete cada território de modo singular, partilhamos desse 

agravante a nível nacional. O caminho para driblar os 

estereótipos, preconceitos e receios na abordagem da temática 

ainda é bastante árduo, porém, isso só ratifica a necessidade 

em ampliar os espaços de fala, trazer à tona os reais incidentes 
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ocorridos na comunidade e estabelecer uma interlocução com 

a rede de serviços. 

  

CONCLUSÕES  

 

 Espera-se viabilizar uma atenuação sob os tabus que 

cercam a temática, desmistificando paradoxos 

errôneos,incitando o trabalho em equipe e a interligação com a 

rede de serviços. A fim de promover de maneira concomitante 

o debate e a crítica reflexiva sob a temática e as atuais práticas 

adotadas no ambiente de trabalho. Tendo o propósito de 

ratificar as políticas públicas coexistentes e fortalecer uma visão 

empática, respeitosa e resolutiva que possa convergir com os 

direitos que já lhe são outorgados.  

 Os matriciamentos também visaram estimular no serviço 

de saúde a introdução de uma escuta qualificada e o 

preenchimento da Ficha de Notificação/ Investigação Individual 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências 

interpessoais. Ademais, esperamos viabilizar uma 

comunicação mais precisa nessa tríade composta pela rede, 

usuário e profissionais.   

 Percebemos a necessidade em ampliar os espaços de 

troca e de possíveis futuras abordagens investigativas do 

caráter epidemiológico e investigativo no território. Esperamos 

piamente fortalecer o embate no enfrentamento à violência 

contra mulher. 
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RESUMO: Os serviços de saúde são distribuídos em Redes de 
Atenção a Saúde nos níveis primários, secundários e terciários 
de atenção. A atenção primária é oferecida nas Unidades 
Básicas de Saúde, onde acontece o primeiro contato dos 
usuários com o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do 
acolhimento. Enquanto aguardam o atendimento, a sala de 
espera torna-se um ambiente propicio para ações interativas de 
educação em saúde. Diante disso, o desenvolvimento de 
metodologias ativas pelos extensionistas do projeto “Educação, 
saúde e qualidade de vida dos usuários da unidade de saúde 
da família Timbó I no município de João Pessoa – PB”,  visaram 
a promoção dos cuidados em saúde. Trata-se de um estudo 
qualitativo, do tipo relato de experiência baseado na vivência 
dos extensionistas em salas de espera na Unidade de Saúde 
da Família Timbó I, bairro Bancários, João Pessoa/PB, entre 
junho e dezembro de 2018. Os extensionistas se dividiram em 
três grupos de trabalho (GT’s): saúde da mulher, assistência 
farmacêutica e saúde do idoso. Foram realizadas salas de 
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espera com temáticas sobre infecções sexualmente 
transmissíveis, utilização de medicamentos na forma 
farmacêutica sólida, cuidados no envelhecimento e a dinâmica 
“Os 5 sentidos do Nordeste”. Diante disso, essas atividades 
contribuiram para a educação em saúde dos usuários da 
Unidade de Saúde da Família Timbó I quanto aos temas de 
cuidados em saúde abordados. 
Palavras-chave: Sala de espera. Promoção da saúde. Relato 

de experiência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado como forma 

de viabilizar o artigo 198 da constituição Federal de 1988 e 

consolidado pela lei orgânica da saúde, Lei Nº 8.080. Esse 

sistema agrega ações que promovem e protegem a saúde da 

população, sendo organizado por serviços em uma rede 

integralizada (BRASIL, 1988; BRASlL, 1990; PAVÃO, 2016; 

CARVALHO; JESUS; SENRA, 2017). 

 Por meio do SUS, o estado promove a manutenção da 

saúde da população, tendo em vista que esse é um direito de 

todos e dever do estado, a redução dos riscos aos agravos e 

doenças (BRASIL, 1988).  

Nesse contexto, o funcionamento do SUS é regido por 

princípios como a universalidade, a equidade e a integralidade. 

A universalidade é o príncipio do SUS que garante a todos os 

brasileiros o direito do acesso aos serviços de saúde. A 

equidade tem como propositiva oportunizar aos indivíduos em 

condições de vulnerabilidade socioeconômica maior acesso a 

saúde e por fim, a integralidade, pressupõe a valorização do 

indivíduo em sua totalidade (BRASIL, 2017a).  
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O SUS é estruturado a partir de princípios organizativos 

como, a participação social que possibilita à sociedade o 

controle social; a descentralização que atribui aos entes 

federativos responsabilidades nas 3 esferas organizativas:  a 

união é resposánvel pela maior parte do financiamento, 

formulação e controle das políticas públicas em saúde do SUS; 

os estados, além de investir também repassam os recursos 

financeiros federais, bem como são responsáveis por efetivar 

as políticas nacionais em saúde, viabilizando o acesso aos 

serviços. Os municípios, são caracterizados pela execução das 

ações de saúde e funcionamento dos serviços. Por último, a 

regionalização e a hierarquização, predispõem que os serviços 

do SUS devem dispor-se em uma rede articulada e em estratos 

ascendentes de níveis de cuidado (BRASIL, 1988; BRASIL, 

2017; BRASIL, 2019a; BRASIL, 2019b).   

A Rede de Atenção á Saúde (RAS) do SUS é estruturada 

em três níveis de complexidade. O primeiro compreende a 

atenção primária, equivalente as unidades básicas de saúde; 

secundária correspondente as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 

as Urgência) e ao atendimento fornecido nos ambulatórios; e a 

atenção terciária, abrange os hospitais de grande porte ou que 

desenvolvem procedimentos com alta tecnologia, de altos 

custos ou especializados (BRASIL, 2019c; BRASIL, 2019d). 

Nessa perspectiva, a atenção primária corresponde as 

ações direcionadas ao indivíduo ou a comunidade para a 

promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, reabilitação, 

tratamento, cuidados paliativos e vigilância associados aos 

rigores necessários a manutenção da saúde da população 

(BRASIL, 2017b).  
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É necessário registrar que a atenção primária a saúde é 

regida pela política nacional da atenção básica (PNAB). A 

PNAB já sofreu 3 atualizações desde que foi criada em 2006, 

atualmente, esta política é respaldada pela PORTARIA Nº 

2.436 (MELO et al., 2018).  

Nesta lógica, a operacionalidade da atenção primária é 

viabilizada pelas Unidade básicas de Saúde (UBS), pela Equipe 

de Saúde da Família (ESF), pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). Esse nível de atenção é considerado a porta de 

entrada no SUS e o primeiro contato dos indivíduos com o SUS 

é assegurado pelo acolhimento (BRASIL, 2019c).  

Durante o acolhimento, por meio da escuta das 

necessidades em saúde da população os profissionais devem 

estabelecer o vínculo, a humanização do cuidado, a 

classificação dos riscos e o direcionamento ao serviço mais 

adequado da rede de atenção a fim de garantir a resolução dos 

problemas (BRASIL, 2017b). 

Após o acolhimento tem-se a sala de espera que é um 

espaço no qual os usuários da unidade de saúde aguardam 

pelo atendimento com o profissional de saúde. Por vezes, essa 

espera pode ser estressante e cansativa para o usuário, assim, 

esse espaço é destinado para a realização de atividades de 

educação em saúde que visam a promoção da saúde e 

prevenção de agravos, dessa forma, o momento da espera se 

torna mais dinâmico e proveitoso (ZACARON et al., 2016). 

Nesse contexto, a sala de espera cria e fortalece um 

vínculo entre os profissionais, estagiários e extensionistas do 

serviço com a comunidade, visto que nesses encontros é 

possível ter uma troca de experiências por meio do relato do 
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conhecimento popular e do conhecimento científico (BECKER; 

ROCHA, 2017). 

 Nessa perspectiva, na sala de espera são desenvolvidas 

atividades de educação em saúde, as quais engloba a 

explanação de temas relacionados a melhoria da saúde, 

prevenção de doenças e vida cotidiana. É uma abordagem 

fundamentada no reconhecimento de que o usuário possui 

papel ativo no processo e autonomia no seu cuidado, como 

também na tomada de decisões do seu tratamento 

(VASCONCELOS et al., 2017; LIMA, et al., 2018). 

Diante disso, as atividades a serem abordadas na sala 

de espera devem ter caráter participativo e humanizado. Além 

disso, é necessário que o conhecimento científico a ser 

explanado seja ajustado e direcionado para a realidade 

socioeconômica e educacional do grupo de usuários presente 

(MACHADO, 2016). 

 Na sala de espera são utilizadas metodologias que são 

fundamentadas na participação ativa do usuário e tem como 

princípios a estimulação da autonomia do usuário, o diálogo 

entre os envolvidos e o reconhecimento da importância do 

saber, dessa forma, o usuário torna-se o protagonista da 

atividade (BARRETO et al., 2019).  

 O presente trabalho tem como finalidade expor as 

metodologias ativas utilizadas em salas de espera pelos 

extensionistas do projeto de extensão “Educação, saúde e 

qualidade de vida dos usuários da unidade de saúde da família 

Timbó I no município de João Pessoa – PB”, visando a 

integração da equipe de saúde da família da Unida e melhoria 

da saúde dos usuários. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho é um relato de experiência baseado 

na vivência dos extensionistas em salas de espera na Unidade 

de Saúde da Família Timbó I, localizada no bairro Bancários, no 

município de João Pesso/PB. Esse projeto foi cadastrado no 

Fluxo Contínuo de Extensão (FLUEX) e foi realizado entre os 

meses de junho e dezembro de 2018 pelos bolsistas do 

Programa de Educação Tutorial (PET-Farmácia/UFPB), sob a 

tutoria da Professora Dra. Leônia Maria Batista. 

 Para a realização das atividades, os extensionistas se 

dividiram em três grupos de trabalho (GT): GT saúde da mulher, 

GT assistência farmacêutica e GT saúde do idoso. Cada grupo 

de trabalho ficou responsável pela confecção de materiais 

instrucionais que foram discutidos e disponibilizados com os 

usuários nas rodas de conversas em salas de espera. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para entender o funcionamento da unidade básica de 

saúde, inicialmente foram realizadas visitas semanais ao 

serviço, a fim de observar a demanda e diagnosticar suas 

necessidades, conhecer os profissionais de saúde, as 

características do território e a população adscrita, para 

posteriormente, planejar ações, elaborar recursos audiovisuais 

e didáticos. Para melhor atender as necessidades da 

população, os bolsistas dividiram-se em grupos de trabalho de 

acordo com as especificidades de atenção da unidade, 

conforme descrito na metodologia. 
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Grupo de trabalho saúde da mulher e assistência 

farmacêutica 

 

A Atenção Básica precisa exercer seu papel na Rede de 

Atenção à Saúde, para isso é essencial que a população 

reconheça que as unidades básicas de saúde estão localizadas 

no mesmo território e conseguem solucionar boa parte de suas 

necessidades em saúde. Para que isso aconteça é necessário 

que os gestores e profissionais da saúde organizem os serviços 

de maneira que eles consigam atender e solucionar as 

necessidades dos usuários (BRASIL, 2016).  

Nesse contexto, o protocolo da atenção básica: saúde da 

mulher abrange temas como pré-natal, puerpério, aleitamento 

materno, planejamento familiar, climatério, violência doméstica 

e sexual.  Além disso, aborda também a prevenção dos 

cânceres que mais afetam a população feminina (BRASIL, 

2016). Diante disso, o grupo de trabalho saúde da mulher 

abordou, na sala de espera, temáticas como: infecções 

sexualmente transmissíveis, câncer de mama e administração 

de medicamentos por via oral, de forma a aproximar cada vez 

mais as mulheres da unidade de saúde, aperfeiçoando o 

vínculo e a confiança mútua.  

As infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) podem 

ser causadas por diversos agentes etiológicos e sua principal 

via de transmissão é por meio do contato sexual, podendo, por 

vezes, ser transmitida pelo sangue, no parto ou pela 

amamentação. Dessas infecções, as mais conhecidas no Brasil 

são HIV/AIDS, sífilis, gonorreia, herpes genital e HPV (BRASIL, 

2015).  

De acordo com as estimativas da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) as IST’s mais frequentes no Brasil são 
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clamídia, gonorreia, sífilis, HPV, herpes genital e AIDS 

(BRASIL, 2010; MOREIRA et al., 2015). 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis foram 

abordadas em uma roda de conversa na sala de espera da 

unidade de saúde. Para apresentação das mesmas, foi 

utilizado, como recurso didático, um caderno expositor, com 

várias imagens, o que possibilitou uma melhor comunicação. 

Conversamos sobre Gonorreia, Tricomoníase, HIV/AIDS, 

Papiloma Vírus Humano (HPV), Sífilis e Hepatite B. 

Durante a apresentação, as mulheres fizeram várias 

perguntas e esclareceram suas dúvidas. Ao final, foi entregue 

um folder (Figura 1a) com imagens e textos explicativos, para 

que elas pudessem consultar em casa e repassar a informação 

para os seus familiares e amigos. 

Dando continuidade as ações, foi realizada uma roda de 

conversa em sala de espera, com a finalidade de enfatizar a 

importância dos exames de rotina, como o autoexame da mama 

na prevenção do câncer de mama. Conversamos sobre o que 

é câncer de mama, e foi demonstrado como cada mulher pode 

realizar, em sua casa, o autoexame da mama e quais os sinais 

que devem servir de alerta ao realizar o autoexame. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o 

câncer de mama é o mais frequente nas mulheres, 

correspondendo a 22% dos casos novos por ano. No Brasil, a 

taxa de mortalidade é alta, visto que a doença, muitas vezes, é 

diagnosticada em estágios avançados. Em geral, o câncer de 

mama, no início, não apresenta sintomas, mas posteriormente 

pode vir a ser palpável, apresentar áreas de abaulamentos ou 

retrações de pele, manchas ou modificações na pele da mama. 

O câncer de mama pode ainda apresentar a liberação de líquido 

pelo bico da mama, podendo ser sanguinolento ou com 
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aparência da água de geladeira após o seu descongelamento 

(BARROS et al., 2016). 

Por isso, a importância de realizar ações como essa 

desenvolvida pelo PET- Farmácia, demonstrando a importância 

do autoexame das mamas e a busca por sinais e sintomas que 

possam prevenir ou mostrar precocemente alguma alteração, 

fazendo com que a mulher busque tratamento o mais rápido 

possível, evitando maiores complicações. As mulheres 

presentes compreenderam a importância e puderam esclarecer 

suas dúvidas. 

Levando em consideração que muitas mulheres estavam 

na sala de espera aguardando consultas médicas e que ao sair 

delas, provavelmente teriam alguma prescrição de 

medicamento utilizado por via oral, visto que a farmácia das 

unidades de saúde possuem diversos medicamentos 

administrados por esta via, observou-se a necessidade de 

realizarmos uma roda de conversa sobre medicamentos 

administrados por via oral, com a demonstração de como 

cápsulas, comprimidos, pós, soluções e suspensões devem ser 

utilizados. 

Os medicamentos tem ação no tratamento de infecções, 

redução de sinais e sintomas de doenças crônicas e 

minimização da dor e sofrimento. Porém, se os medicamentos 

não forem utilizados de forma adequada, podem ocasionar 

danos à saúde (CENTERS OF DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2015). 

É muito comum a identificação de erros de administração 

nos hospitais, porém tem sido também identificados erros 

considerados clinicamente importantes após a alta, como por 

exemplo, a não adesão ao tratamento. Assim, erros de 

administração podem também acontecer nos domicílios, seja 
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pelo familiar, cuidador ou usuário. Os erros são ainda maiores 

a depender do número de medicamentos que o indivíduo utiliza 

(JOHN, 2005; MEREDITH et al., 2001; KRIPALANI et al., 2012). 

Diante disso, nessa roda de conversa sobre 

administração de medicamentos por via oral, o grupo de 

trabalho em assistência farmacêutica, abordou o conceito de 

medicamento, formas farmacêuticas (pós, granulados, 

cápsulas, comprimidos), recomendações de uso dos 

medicamentos, esclareceu dúvidas como, se o medicamento 

deve ser tomado com água, suco ou outros líquidos, se seria 

possível fracionar (dividir) comprimido, se é permitido abrir a 

cápsula, se é permitido tomar suspensão sem agitar, apertar um 

frasco conta-gotas e muitas outras que ajudariam os usuários 

do serviço de saúde a realizarem seus tratamentos domiciliares 

de maneira mais segura, evitando danos a sua saúde. Para 

facilitar ainda mais o processo de aprendizagem dos usuários 

da unidade construiu-se um caderno de orientação de utilização 

de medicamentos: formas sólidas (Figura 1b), com todas as 

informações repassadas para que pudessem consultar em 

casa.  
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Figura 1. Materiais instrucionais utilizados em sala de espera.

 
a. Folder sobre Infecções 

Sexualmente Transmissíveis.

 
b. Caderno de orientação de 

utilização de medicamentos: 

formas sólidas. 
 

 

Fonte: Autoria PET-Farmácia, 2018.

 

Grupo de trabalho saúde do idoso 

 

A partir da transição demográfica dos anos 70, ocorreu 

gradualmente o envelhecimento populacional no Brasil. De 

acordo  com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população idosa é representada  por 29.374 milhões 

de indivíduos, o equivalente à 14,3% da população do país. 

Esse envelhecimento ocorreu devido à melhorias sanitárias e o 
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maior acesso ao cuidado no que tange aos serviços médicos 

para prevenção e tratamento de doenças (BRASIL, 2018). 

 Essa modificação ao longo dos anos exigiu uma 

reorganização do Sistema de Saúde gradual, e portanto,  maior 

atenção para a saúde do idoso. A principal diferença no cuidado 

desse grupo - indivíduos com 60 anos ou mais - em relação aos 

outros, é de que os idosos apresentam maior demanda de 

cuidado a longo prazo, necessitando assim, de cuidados 

especializados (NASRI, 2018). 

 Além disso, outros aspectos importantes que os 

diferencia, é que na maioria dos casos, idosos são acometidos 

por doenças crônicas; são considerados dependentes 

funcionais; ou apresentam maior susceptibilidade à 

morbimortalidade provocado também por fatores externos 

como por exemplo, violência e queda (HE; GOODKIND; 

KOWAL, 2016).  

 Dessa forma, políticas públicas foram criadas para 

atender a demanda diferenciada desse grupo populacional. 

Dentre essas, vale ressaltar a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa e Estatuto do Idoso (BRASIL, 2018).  

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, criada 

por meio da  promulgação da Portaria GM/MS nº 2.528 em 

2006, tem como principais diretrizes: atenção integral; garantia 

de um envelhecimento com qualidade de vida; estímulo à 

inserção na sociedade; bem como o estímulo a ações 

intersetoriais com a associação multidisciplinar a fim de efetivar 

o processo do cuidado na comunidade (BRASIL, 2018). 

O Estatuto do Idoso, por sua vez, foi implementado por 

meio da Lei nº 10.741/2003, com foco na garantia dos direitos 

fundamentais como a liberdade, alimentação, saúde, inserção 
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à sociedade por meio do estímulo interpessoal, dignidade, 

transporte, habilitação, à vida, entre outros (BRASIL, 2013). 

Também faz parte do seu regime, medidas de proteção  

ao idoso diante da violência, assim como qualquer infração das 

leis. Por fim, possuem prioridade no acesso à justiça e a 

atendimentos diversos (BRASIL, 2013). 

Nesse contexto, além dessas políticas, também foram 

instituídas pelo Sistema Único de Saúde as diretrizes para o 

cuidado integral do idoso, reforçadas constantemente por meio 

de cadernetas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. 

Temáticas como doenças crônicas, vacinação, hábitos de vida, 

desenvolvimento cognitivo,  quedas e medicamentos são 

importantes para a promoção desse cuidado (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2017).  

A partir dessas questões pertinentes à saúde do idoso,  

o primeiro tema abordado pelos extensionistas no grupo de 

trabalho saúde do idoso, tratou dos principais cuidados no 

envelhecimento. 

Por meio da formação de uma roda de conversa, foram 

expostos os principais cuidados que devem ser empregados 

para prevenção de quedas ou de alterações no sistema 

sensorial, além da prevenção de doenças graves como o 

câncer. Também foi reforçada a importância da adesão ao 

Sistema de Saúde para o autocuidado, bem como a prática de 

atividades físicas, hidratação, e estímulo da cognição para a 

sua saúde mental.  

Essa atividade visou alertar aos idosos quanto aos riscos 

que estão submetidos, além da construção de um espaço 

propício para o esclarecimento de dúvidas, exposição de 

vivências e manejo das atitudes prejudiciais à saúde. O material 

utilizado foi uma cartilha (Figura 2a) confeccionada pelos 
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extensionistas e entregue no final da conversa para que os 

participantes pudessem consultar quando necessário.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, cerca de 30% dos idosos sofrem acidente 

(queda) durante o ano no Brasil. Este percentual aumenta em 

10% entre os idosos de faixa etária superior a 80 anos (SBGG, 

2014). Devido a esse índice elevado, as quedas são 

consideradas um problema de saúde pública em relação aos 

idosos, pois é a causa mais comum de internações 

hospitalares, podendo gerar consequências como perda da 

independência, fraturas, ou até a morte (MILOS et al., 2014; 

OBRIST; ROGAN; HILFIKER, 2016). 

Dessa forma, evidencia-se a importância dessa ação 

realizada pelo PET-farmácia com o intuito de informar aos 

idosos a necessidade de prevenir a ocorrência de quedas e 

assim evitar suas consequências.  

Além disso, a prática de atividade física na velhice 

proporciona uma maior autonomia física no cotidiano, melhora 

considerável no funcionamento do organismo, bem como traz 

benefícios para a cognição e o sono (NUNES et al., 2015).  

Segundo Cordeiro et al. (2014), em um estudo baseado 

na influência da atividade física sobre a depressão, foi 

constatado que a prática de exercício físico é essencial para a 

prevenção e tratamento da depressão. 

No entanto, a ausência dessa prática é predominante 

nesse grupo. Os motivos que justificam a inatividade física são 

a fragilidade, temor a sofrer quedas, ausência de orientação ou 

baixo incentivo de familiares ou profissionais da saúde (VALER, 

2015). Assim, as orientações e incentivos à pratica de atividade 

física por parte dos extensionistas e profissionais de saúde 



METODOLOGIAS ATIVAS UTILIZADAS EM SALA DE ESPERA COMO 

FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

518 
 

presentes na roda de conversa, são fundamentais para a 

melhoria da qualidade de vida dos idosos.  

Sob outra perspectiva no cuidado do idoso, a promoção 

de atividades lúdicas é fundamental para a sua estimulação 

cognitiva, contribuindo, para a manutenção da independência, 

coordenação motora, memória, raciocínio lógico, e 

principalmente, novas percepções sobre seus potenciais e sua 

inserção no ambiente social (SANTOS et al., 2017). 

O desenvolvimento de interação social reduz 

consideravelmente a ansiedade, angústia, liberação de 

hormônios associados ao estresse do indivíduo, como também 

o isolamento comum no processo de envelhecimento. Portanto, 

ações lúdicas são estratégias importantes para garantir a saúde 

física e psicológica do idoso (GUIMARAES, et al., 2016). 

Nesse contexto, foi realizada uma dinâmica em 

homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado no dia 8 de 

outubro. Essa atividade nomeada “Os 5 sentidos do Nordeste”, 

objetivou associar os cinco sentidos do corpo humano aos 

aspectos principais da cultura nordestina.  

Os idosos foram dispostos em roda, para que houvesse 

maior interação entre eles, e então, os sentidos do tato, paladar, 

olfato, audição e visão foram explorados por meio de materiais 

confeccionados pelos extensionistas.  

Para o estímulo do tato, foi confeccionado uma caixa 

onde diversos objetos foram colocados para que apenas a partir 

do toque com as mãos, os idosos pudessem identificá-los. Em 

relação ao paladar, foi realizada uma conversa conduzida por 

meio de cartas ilustrativas que retratavam comidas típicas do 

Nordeste, a fim de compartilhar conhecimentos, gostos e boas 

lembranças. No olfato, por sua vez, foram confeccionados 

pequenos recipientes com alimentos característicos da região 
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para serem identificados pelo cheiro. Quanto à audição, foi 

levado uma caixa de som que reproduzia instrumentos e 

músicas típicas da região nordestina, os quais deveriam ser 

correlacionados com as imagens dispostas em um cordel 

confeccionado pelos extensionistas. Por fim, no que diz respeito 

a visão, foi desenvolvido um mini teatro (Figura 2b) com 

materiais recicláveis com a temática do cangaço, intitulado 

“Casamento do matuto, o cangaço”. 

 

Figura 2. Materiais instrucionais utilizados em sala de espera 

como parte da ação do grupo de saúde do idoso.

 
a. Cartilha sobre os cuidados no 

envelhecimento.

 

 
b. Material utilizado na dinâmica 

“Os 5 Sentidos do Nordeste” para 

estímulo da visão. 
 

Fonte: Autoria PET-Farmácia, 2018.
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A associação entre os sentidos sensoriais e a percepção 

particular do indivíduo, gera a cognição. No entanto, essa 

habilidade tem uma redução significativa no processo de 

envelhecimento (SANTOS et al., 2016). Dessa forma, destaca-

se a relevância da dinâmica ao estimular o desenvolvimento da 

percepção e dos sentidos do corpo humano. Esse 

desenvolvimento promove um resultado considerável no 

desenvolvimento da memória, flexibilidade cognitiva, 

estabilidade emocional, bem como bem-estar psicológico 

(RUEDA; PAZ-ALONSO, 2014). 

Vale ressaltar que atividades lúdicas permitem 

momentos de bem-estar físico, mental e social. A viabilização 

de uma maior interação interpessoal, fornece autonomia, 

descontração, autoestima, bem como fortalecimento da 

capacidade autocrítica do idoso (PINHEIRO; GOMES, 2014). 

Dessa forma, a interação propiciada na atividade contribui para 

a melhoria na qualidade de vida dos idosos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base no relato de experiência é possível concluir 

que as atividades realizadas na sala de espera, contribuíram 

para ampliação do conhecimento da população sobre temáticas 

importantes  relacionadas ao uso de medicamentos, bem como 

cuidados relacionados a saúde de todos, mas com ênfase na 

saúde do idoso e da mulher , colocando em prática a assistência 

farmacêutica. 

Esses momentos permitiram que a população tivesse 

acesso a formas diferenciadas de aprender sobre os diversos 

aspectos que envolvem os cuidados e prevenção em saúde.  
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Além disso, o ambiente de sala de espera proporcionou 

uma troca de conhecimentos, contribuindo para o crescimento 

profissional e pessoal dos extensionistas.  
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RESUMO: Obesidade pode ser compreendida como um agravo 
de caráter multifatorial envolvendo desde questões biológicas 
às históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e 
políticas. Este artigo busca realizar um levantamento dos 
principais riscos e patologias que estão associadas à 
obesidade. Uma vez que essas co-morbidades são de extrema 
importância, no que se refere ao aumento epidemiológico de 
doenças não transmissíveis com um aumento elevado em sua 
incidência tornando se um problema de saúde pública. Foi 
realizado um estudo através de artigos científicos sobre 
obesidade publicados em bases de dados virtuais, tais como 
SCIELO, LILACS, BVS BRASIL. Após a leitura exploratória do 
material, foi possível identificar a visão de diversos autores a 
respeito dos principais fatores de riscos e complicações da 
obesidade. Diante da pesquisa realizada observa-se que a 
obesidade é considerada um grave problema de saúde pública 
por estar associada a patologias importantes e a perda de peso 
pode implicar na redução do consumo de medicamentos e na 
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consequente diminuição dos custos de tratamento em 
pacientes diabéticos, cardiopatas e outras doenças associadas 
à obesidade. 
Palavras-chave: Obesidade. Consequências. Riscos. 
 
INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     

 A obesidade geral é considerada fator de risco à saúde 

dos indivíduos, levando a acidente vascular cerebral, 

hipertensão, dislipidemias, diabetes mellitus e certos tipos de 

cânceres. A avaliação da gordura abdominal, comparada a 

outros indicadores antropométricos, é um dos melhores 

preditores de gordura visceral, fortemente correlacionado à 

maioria dos fatores de risco metabólico e considerado fator de 

risco independente para as doenças cardiovasculares 

(MARTINS-SILVA, et al 2019). O estilo de vida moderno com a 

necessidade de realizar refeições a curto espaço de tempo e 

com isso atrapalhando o mecanismo de saciedade e as 

atividades de lazer, resultam em alterações comportamentais 

dos hábitos alimentares (ABESO 2016). 

 Segundo Castro (2017) a obesidade hoje é reconhecida 

como uma pandemia e tem sido apontada como prioridade na 

Agenda das Políticas Públicas no âmbito nacional e 

internacional. No entanto, há algumas barreiras para o controle 

dessa epidemia, como: o lobby do setor privado comercial, a 

falta de vontade ou mesmo de habilidade política dos governos 

em implementar políticas que sejam efetivas, a ausência de 

pressão da sociedade civil e a falta de avaliação das medidas 

implementadas. As instituições acadêmicas têm um papel 

fundamental nesse contexto, pois podem tanto apoiar a 

incidência política da sociedade civil quanto subsidiar políticas 

públicas de fato efetivas por meio da produção e a difusão de 
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evidências sobre o tema. No âmbito da produção de 

conhecimento, são muitas as lacunas e os desafios.  

Neste sentido destaca-se que a presença e o aumento 

do número de indivíduos com excesso de peso e obesidade 

resultaram em maiores gastos em saúde, com destaque para 

as despesas com medicamentos e planos de saúde. O excesso 

de peso e a obesidade influenciaram positivamente os gastos 

privados em saúde das famílias brasileiras. (CANELLA; 

NOVAES; LEVY, 2015) 

No âmbito do SUS, a obesidade é abordada como fator 

de risco e como doença, com enfoques individualizados e 

socioambientais, visando a alterar práticas alimentares e de 

atividade física. No Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN), é concebida também como problema 

social, de insegurança alimentar e são propostos novos modos 

de produzir, comercializar e consumir alimentos para alterar as 

práticas alimentares de forma integrada, (DIAS et al., 2017).  

A Atenção Básica (AB), como porta de entrada do 

Sistema Único de saúde (SUS), tem como papel reconhecer o 

conjunto de necessidades em saúde e organizar as respostas 

de forma adequada e oportuna com impacto positivo nas 

condições de saúde. No entanto, um dos amplos desafios para 

a equipe de AB são as doenças crônicas.  

O estilo de vida sem dúvida, é um dos principais 

responsáveis pela alta prevalência de doenças crônicas, 

hábitos e atitudes que influenciam no aumento do sobrepeso 

corporal levando ao aumento do sobrepeso visceral. A 

alimentação relaciona-se diretamente com fatores que 

interferem tanto na prevenção como nos agravos de doenças 

crônicas. Dentre os fatores associados estão o consumo 
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excessivo de energéticos e uma alimentação ineficaz baseada 

em alimentos industrializados (BRASIL, 2014).  

Há um aumento dos sentimentos de inferioridade e do 

isolamento social entre adultos e crianças obesos. Sintomas de 

estresse, tais como ansiedade, depressão, nervosismo e o 

hábito de se alimentar quando problemas emocionais estão 

presentes e são comuns em pacientes com sobrepeso ou 

obesidade, sugerindo relação entre estresse, compulsão por 

comida palatável, transtorno de compulsão alimentar e 

obesidade, além de medicamentos utilizados para tratamento 

de outras condições clínicas. (ABESO 2016) 

Neste sentido, este artigo busca realizar um 

levantamento dos principais riscos e patologias que estão 

associadas à obesidade. Uma vez que essa comorbidade é de 

extrema importância, no que se refere ao perfil epidemiológico 

de doenças crônicas não transmissíveis e problema de saúde 

pública. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa bibliográfica faz uma revisão da literatura 

sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. 

Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico 

ou revisão bibliográfica, a qual foi realizada em livros, 

periódicos, artigo publicados em revistas, sites, entre outras 

fontes.  Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através de 

artigos científicos sobre obesidade, publicados em bases de 

dados virtuais, assim como, os  dados da pesquisa Vigitel de 

2018 do Ministério da Saúde; da ABESO 2016 e da política 

nacional de alimentação de nutrição (PENAN) do Ministério da 

Saúde de 2013, os quais continham informações de acordo com 
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os propósitos da pesquisa. Neste sentido, este artigo busca 

realizar um levantamento dos principais riscos e patologias que 

estão associadas à obesidade. Uma vez que essas co-

morbidades são de extrema importância, no que se refere ao 

aumento epidemiológico de doenças não transmissíveis com 

um aumento elevado em sua incidência tornando se um 

problema de saúde pública. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir das últimas 4 décadas, a obesidade 

passou a ser vista como um problema de saúde pública, 

justificado por estudos populacionais que indicaram sua 

crescente prevalência. Ela passou a ser classificada no CID-10 

(Classificação Internacional das doenças) no item de doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas.  A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) considera a obesidade como uma epidemia 

mundial condicionada principalmente pelo perfil alimentar e de 

atividade física. Sua crescente prevalência vem sendo atribuída 

a diversos processos biopsicossociais, em que o “ambiente” 

(político, econômico, social, cultural), e não apenas o indivíduo 

e suas escolhas, assume um lugar estratégico na análise do 

problema e nas propostas de intervenções (DIAS et al., 2017).  

De acordo com Canella, Novaes e Levy (2015), a 

obesidade é uma doença complexa de múltiplos fatores que 

está presente não apenas no Brasil, mas no mundo todo, sejam 

nos países desenvolvidos ou naqueles que ainda estão em 

desenvolvimento.  O índice de massa corporal (IMC) é uma 

medida capaz de avaliar a concentração de gordura em adultos, 

sendo definido como a razão entre o peso do indivíduo dado em 

quilogramas (kg) e sua altura ao quadrado (m2). Assim, as 
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pessoas que apresentam IMC ≥ 30kg/m2 são classificadas 

como obesas. A obesidade gera grande impacto, tanto familiar 

como financeiro, e os tratamentos oferecidos aos obesos a fim 

de cuidar das consequências decorrentes da doença 

representam enormes gastos no setor da saúde, é um problema 

social que envolve vários países, por isso é tão importante 

saber sobre a distribuição da obesidade em nível mundial e 

identificar os possíveis fatores relacionados ao seu aumento 

nos últimos anos (SOUZA et al., 2018).  

Estudos mostram que existem diferenças dos fatores 

ambientais obesogênicos entre os países e, também, variações 

espaciais dentro de um mesmo país pelo fato de a distribuição 

geográfica ser desigual, mesmo em escala local. Além disso, 

verifica-se que a prevalência da obesidade pode variar 

geograficamente por inúmeras razões, dentre elas fatores 

comportamentais. Para propor intervenções inovadoras e 

eficientes, é importante avaliar a distribuição de variáveis 

relacionadas ao ambiente e que podem influenciar padrões de 

atividade física, de consumo alimentar e o ganho de peso, a 

insegurança e o aumento da violência nos locais onde as 

pessoas vivem contribuem para que a prática de atividade física 

seja dificultada nas grandes cidades (MATOZINHOS et al., 

2015). 

As Mudanças sócio comportamentais da população 

também estão implicadas na maior ingesta de alimentos, 

ocasionando assim a obesidade. O aumento do consumo de 

alimentos nas redes fest food, a diminuição do tempo de 

preparo e consumo dos alimentos em casa elevam o conteúdo 

calórico das refeições. A necessidade de se fazer uma refeição 

em curto espaço de tempo, atrapalha o mecanismo de saciação 

fazendo com que o indivíduo coma mais. Várias fazes da vida 
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também podem influenciar o sobrepeso, tais como: a fase 

uterina, o peso do nascimento, a amamentação, a fase de 

rebote do peso no período de aumento do peso que ocorre de 

5 a 7 anos de idade, e a fase puberal (ABESO, 2016). A 

participação da mulher no mercado de trabalho, como forma de 

garantia da renda familiar tem contribuído para os baixos 

índices de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e para a 

terceirização dos cuidados de saúde e alimentação, fazendo 

com que as crianças passem a se alimentar nas creches. 

O crescimento e o desenvolvimento dessas crianças são 

influenciados pelo tempo que frequentam a creche, pelas 

condições de instalações físicas, pelo conhecimento e 

treinamento dos cuidadores, pelo planejamento do consumo 

alimentar e pelo gasto energético inerente às atividades diárias, 

o ganho de peso rápido tem sido associado ao excesso de peso 

na infância e, consequentemente, ao maior risco de síndrome 

metabólica e doenças cardiovasculares (LOURENÇO et al., 

2018). 

 O sobrepeso e a obesidade infantil são sérios problemas 

de saúde, é um problema global e é progressivo, afetando 

muitos países de baixa e média renda, principalmente em áreas 

urbanas, a obesidade infantil é um dos mais graves desafios da 

saúde pública do século XXI e tem sido aumentando nos 

últimos anos. De acordo com o mundo Organização Mundial da 

Saúde (OMS), mais de 42 milhões de crianças são 

consideradas com sobrepeso ou obesidade (EVANGELISTA et 

al., 2018). A detecção precoce de doenças cardiovasculares em 

adolescentes é fundamental e previne complicações futuras.  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um potente 

fator de risco cardiovascular, estando intimamente associado 

ao sobrepeso e a obesidade, este número entre os 
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adolescentes vem aumentando cada vez mais. A influência da 

hereditariedade na HAS, pode ter referência aos componentes 

de uma mesma família, pois, além de compartilharem os 

mesmos genes, compartilham também o mesmo ambiente 

cultural e doméstico, ou seja, são influenciados 

significativamente pelo o estilo de vida, já que muitas vezes são 

dependentes dos pais.  

O estado nutricional quando o indivíduo é adolescente é 

fator determinante da situação nutricional da vida adulta, por 

isso, é tão importante monitorar para um diagnóstico precoce e 

com finalidade de lhes assegurar uma vida saudável no futuro. 

 A baixa escolaridade dos pais também pode influenciar 

na inadequada alimentação dos filhos (RODRIGUES et al, 

2015). Segundo Enes e Lucchini (2016), o tempo dedicado a 

atividades de baixa intensidade, como assistir televisão, jogar 

videogame e usar o computador, é reconhecido como um fator 

de risco para a obesidade entre crianças e adolescentes, a 

redução do gasto energético pode ser destacada, tendo em 

vista que se trata de uma atividade sedentária, além disso, 

reduz o tempo dedicado a outras atividades físicas ativas.  

O hábito de assistir à televisão diariamente por três horas 

ou mais está associado a um pior consumo alimentar, 

indivíduos que tem este hábito tendem a apresentar maior 

frequência de indicadores do consumo alimentar não saudável, 

como por exemplo: o consumo regular de refrigerantes e carnes 

com excesso de gordura.  

Segundo Canela, Novaes e Levy (2015), dados do último 

inquérito que avaliou o estado nutricional da população 

brasileira indicam que a prevalência de obesidade entre 

crianças, adolescentes e indivíduos maiores de 20 anos é de, 

respectivamente, 14,3%, 4,9% e 14,8% 3. Como consequência, 
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a obesidade resulta em elevado custo para diversos países, 

principalmente aqueles desenvolvidos, e no Brasil já se 

conhece a magnitude do impacto do sobrepeso e da obesidade 

para o sistema público de saúde, o Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Para que o paciente obeso seja tratado, é necessário que 

a obesidade ou sobrepeso sejam reconhecidos. Durante a 

consulta é fundamental avaliar as causas que levaram o 

paciente ao excesso de peso e também as possíveis 

morbidades associadas. O aumento da ingesta de calorias e a 

diminuição da atividade física, são os determinantes mais 

presentes do nosso dia-dia. A maior taxa de obesidade ocorre 

nas populações com maior grau de pobreza e menor nível 

educacional, explicados pelo baixo custo dos alimentos 

ingeridos de grande densidade energética. Após a menopausa 

o ganho de peso está relacionado como estilo de vida. Nem 

todos os indivíduos expostos a dieta hipercalórica irão ganhar 

as mesmas quantidades de peso. É possível identificar 

clinicamente alguns fatores que indicarão influências genéticas 

na obesidade como o início precoce da obesidade na infância 

ou na adolescência. O risco maior de desenvolver obesidade é 

na presença de história familiar de obesidade mórbida ou com 

níveis elevados de obesidade (ABESO 2016). 

A alimentação está relacionada diretamente a alguns 

fatores que interferem na prevenção ou controle das doenças 

crônicas e seus agravos, podemos citar: excesso de peso, 

dislipidemia, mau controle glicêmico e padrão alimentar com 

consumo excessivo de gordura saturada e pouca ingestão de 

frutas e vegetais. A orientação nutricional é útil na prevenção 

para o retardo das complicações associadas às condições 

crônicas, integrando o conjunto de medidas de autocuidado e 
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educação em saúde. Orientação sobre alimentação saudável 

precisa compor o conjunto de ações de promoção de saúde e 

prevenção dos agravos dessas doenças, em especial no âmbito 

da Atenção Básica, compõe o conjunto de controle e prevenção 

de agravos nas doenças crônicas como diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica e obesidade. A promoção da 

alimentação adequada e saudável, além de ser uma diretriz da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), conforma 

uma ação transversal incorporada em todas e quaisquer ações, 

programas e projetos (BRASIL, 2013).  Segundo Gonçalves et 

al, (2016) o preço dos alimentos é um dos fatores com mais 

influência na escolha alimentar, sendo que pode influenciar a 

escolha do tipo, a qualidade e a quantidade do alimento 

adquirido. O impacto da taxa de subsidiação nos alimentos 

deve ser analisado do ponto de vista econômico tendo em 

consideração os ganhos em saúde, a poupança nos custos do 

serviço de saúde e a redução das desigualdades sociais.  

No âmbito do SUS, a obesidade é abordada como fator 

de risco e como doença, com enfoques individualizados e 

socioambientais, visando a alterar práticas alimentares e de 

atividade física. No Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN), é concebida também como problema 

social, de insegurança alimentar e são propostos novos modos 

de produzir, comercializar e consumir alimentos para alterar as 

práticas alimentares de forma integrada, (DIAS et al., 2017).  

A Atenção Básica de Saúde, que utiliza como termo 

equivalente a Atenção Primária à Saúde, é um conjunto 

articulado de ações de saúde que atua nos determinantes e 

condicionantes de saúde, com espectro individual e coletivo, 

incorporando ações de promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, orientando-se pelos princípios do Sistema Único de 
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Saúde (SUS): universalidade, equidade e integralidade; 

representando a primeira porta de entrada aos serviços de 

saúde e utilizando-se como estratégia de funcionamento as 

Unidades Básicas de Saúde, é fundamental a necessidade de 

identificar características e comportamentos de risco, 

fornecendo subsídios para o planejamento e a implementação 

de políticas de intervenções direcionadas que possibilitem 

prevenir o desenvolvimento de doenças (LIMA et al., 2018). Um 

dos amplos desafios para a equipe de Atenção Básica são as 

doenças crônicas.  

 A doença crônica, multicausal, pode ser 

decorrente de causas emocionais, alimentares, agentes 

externos que desarmonizam a energia vital, gerando sinais e 

sintomas, próprios de cada ser em sofrimento. Portanto, no 

curso do tratamento, a melhoria dos sintomas deverá acontecer 

nessa totalidade, ser sempre acompanhada pela sensação 

subjetiva de bem-estar. Para as pessoas com doenças 

crônicas, o Ministério da Saúde preconiza cuidado integral e 

humanizado com ampliação das estratégias de promoção e de 

prevenção, além do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação 

e da redução de danos, (COPSTEIN et al., 2014). 

 Dada a natureza complexa da obesidade, a 

responsabilidade por ela deve ser pensada como fenômeno 

social, por isso, políticas públicas têm sido promovidas no Brasil 

para intervir coletivamente na promoção de um estilo de vida 

mais saudável. O cuidado preconizado para pessoas obesas é 

amplo e implica algumas mudanças no estilo de vida, rumo à 

promoção de saúde, (ARAUJO 2019). 

Políticas governamentais para incremento de consumo 

de alimentos saudáveis foram implementadas nos últimos anos, 

por meio do Ministério da Saúde, tais como, obrigatoriedade de 
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rotulagem dos alimentos, acordos com a indústria para a 

eliminação das gorduras trans e redução de sal nos alimentos 

processados e ultraprocessados, além de definição e 

respectivas recomendações publicadas no Guia Alimentar para 

a População Brasileira de 2014 (MALTA et al., 2019). 

Copstein e Silva, et al. (2014) diz que o que mais chama 

a atenção nessa epidemia é a velocidade com que ela 

aumentou nas últimas décadas. Em 1975 (IBGE, 1976) a 

obesidade estava presente em 2,8% dos homens e 7,8% das 

mulheres; já em 2003, (IBGE, 2010) a prevalência entre 

homens era de 8,8% e de 12,7% em mulheres. Em 2009, a 

prevalência de obesidade era de 12,5% entre homens e de 

16,9% entre as mulheres. O excesso de peso, que compreende 

o sobrepeso e a obesidade, atualmente acomete 50,1% dos 

homens e 48% das mulheres. Este complexo cenário traz 

grandes desafios para a Rede de Atenção à Saúde do SUS, em 

especial para a Atenção Básica que estar presente no dia-dia 

das pessoas no seu território, e com isso, tem maior 

compreensão da dinâmica social e dos determinantes de saúde 

de cada território, além de acolher e tratar o indivíduo com 

excesso de peso, deve ser a ordenadora do cuidado e centro 

de comunicação entre os demais pontos da Rede de Atenção. 

Na prática do acolhimento, uma atribuição de todos os 

profissionais, é preciso estar atento aos aspectos relacionados 

à alimentação e à nutrição, considerando-os determinantes de 

saúde e levando em conta a subjetividade e a complexidade do 

comportamento alimentar. É fundamental garantir apoio 

diagnóstico e terapêutico para que a Atenção Básica seja 

resolutiva no controle dos casos de obesidade. Isto inclui 

aspectos de infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde 

(como rampas de acesso, portas largas, cadeiras, macas e 



OBESIDADE: PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS E COMPLICAÇÕES 

RELACIONADAS 

536 
 

balanças com capacidade para mais de 200 kg, 

esfigmomanômetro, entre outros), oferta e acesso regular a 

exames solicitados e a medicamentos prescritos, oferta de 

práticas integrativas e complementares, teleconsultoria, apoio 

matricial, articulação com demais pontos da rede de atenção à 

saúde (RAS), entre outros.  

Entre as doenças crônicas-degenerativas o Diabetes 

Mellitus destaca-se pela sua morbimortalidade e como fator de 

risco para patologias do aparelho circulatório. O crescimento da 

obesidade é um dos fatores que pode ter colaborado para o 

aumento da prevalência de diabetes e hipertensão, doenças 

crónicas não transmissíveis que piora a condição de vida do ser 

humano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2014), 8.7% dos Brasileiros eram diabéticos em 2014, 

totalizando 133.8 milhões adultos (20 a 79 anos), e o número 

de mortes relacionadas ao distúrbio em adultos da mesma faixa 

etária no ano de 2014 soma 116 383 pessoas (ARCÂNJO et al., 

2018). Estes dados corroboram com os apresentados por Lima 

e Ferreira et al. (2018), diz que o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

representa 90% a 95% dos casos da população mundial, e seus 

fatores estão relacionados ao excesso de peso e 

hereditariedade.  

Verifica-se que adolescentes com excesso de peso 

corporal estão mais propensos a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), dislipidemias, síndrome metabólica, diabetes (DM), 

depressão, baixa autoestima, baixo desempenho acadêmico e 

baixa qualidade de vida. Do mesmo modo, esses adolescentes 

podem se tornar adultos com sobrepeso e com chances 

aumentadas de morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCV), e alguns tipos de cânceres, 

(BARBOSA et al., 2019).  
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As revisões sistemáticas vêm mostrando que as 

abordagens tradicionais para o tratamento do excesso de peso 

em especial o tratamento clínico e farmacológico, vem obtendo 

pouco êxito no controle da obesidade e que existe consenso 

quanto à necessidade de ser adotado um modelo ecológico nas 

ações de saúde pública para prevenção e controle do excesso 

de peso e também da obesidade. Esses modelos reconhecem 

a existência de múltiplos fatores que estão associados ao 

ganho de peso (OLIVEIRA; VERGARA ,2018). 

Estimativas globais apontam que a cada ano morrem no 

mundo 3,4 milhões de pessoas por conta do excesso de peso 

e obesidade. Nos últimos anos, tem ocorrido aumento na 

prevalência de excesso de peso e obesidade, tanto em países 

de alta quanto nos de baixa e média renda. Mantido tal 

incremento, estima-se que em 2020, cinco milhões de óbitos 

serão por causa da obesidade (LIMA et al., 2015). 

Segundo dados da Pesquisa VIGITEL BRASIL 2018 

(BRASIL,2019) entre 2006 e 2018, o percentual de pessoas 

obesas cresceu em 67%, sendo 19% em adultos nos últimos 

treze anos. Este percentual cresce mais em adultos entre 25 

aos 34 anos de idade. Em 2018 foram registradas 12.438 

internações (R$ 64,3 milhões) por obesidade, ocupando o 4° 

lugar entre as internações por causas endócrinas, nutricionais 

e metabólicas. 

 Mesmo com todo este percentual de obesos, vem 

observando-se uma melhoria nos hábitos alimentares da 

população com o crescimento do consumo de frutas e 

hortaliças. De acordo com esta pesquisa, a prática de atividade 

física vem aumentando entre os brasileiros com ações 

implantadas do ministério da saúde como: Guia alimentar para 

a população Brasileira, guia alimentos Regionais Brasileiros, 
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Guia alimentar para crianças menores de 2 anos, Programas de 

Promoção à saúde em todas as faixas etárias, Programa de 

Saúde na Escola, Programa Academia da Saúde.  

Como os adolescentes frequentam pouco os serviços de 

saúde, os Ministérios da Saúde e da Educação criaram o 

Programa Saúde na Escola (PSE), para facilitar as ações da 

equipe multiprofissional na Atenção Primária a Saúde ao 

assistir os adolescentes em seu espaço de convívio. As ações 

previstas incluem, entre outras: a avaliação antropométrica para 

identificar estudantes com sobrepeso ou obesidade e a 

promoção da alimentação saudável e prática de atividade física. 

Adolescentes com obesidade tem maiores chances de 

apresentar distúrbios psicológicos como depressão e 

ansiedade, (VIEIRA et al., 2018). 

 

Quadro 1: Principais patologias associadas à obesidade 

SISTEMA PATOLOGIA 

Cardiovascular Hipertensão, Doença 

coronariana, Acidente 

Vascular Cerebral, Veias 

varicosas, Trombose Venosa 

Profunda 

Respiratório Falta de ar, Apneia do sono, 

Síndrome de hipoventilação 

Gastrointestinal Hérnia de hiato, Cálculo da 

vesícula biliar, Cirrose e 

Esteatose hepática, 

Hemorroida 

Endócrino Hiperlipidemia, Resistência à 

insulina, Diabetes Mellitus 

Articular Osteoartrites, Gota 
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Reprodutor Incontinência urinária, 

proteinúria, complicações 

obstétricas, parto cesáreo, 

irregularidades menstruais, 

Síndrome do Ovário 

Policístico  

Fonte: Adaptado Salve (2005) 

Como se pode observar no Quadro 1 os prejuízos que a 

obesidade pode causar ao indivíduo são muitos e envolvem 

desde distúrbios não fatais, embora possa comprometer 

seriamente a saúde e a qualidade de vida e até causar o risco 

de morte ou a morte propriamente dita. 

  

Quadro 2: Principais tipos de Cânceres associados à obesidade  

CÂNCERES Cânceres do esôfago 

(adenocarcinoma), estômago 

(cárdia), pâncreas, vesícula 

biliar, fígado, intestino (cólon e 

reto), rins, mama (mulheres na 

pós-menopausa), ovário, 

endométrio, meningioma, 

tireoide e mieloma múltiplo. 

Fonte: Adaptado INCA (2017) 

Podemos observar no Quadro 2 os cânceres estão 

diretamente ligados a obesidade, uma vez que provocam o 

excesso de peso, aumentam os níveis de determinados 

hormônios e consequentemente as chances de 

desenvolvimento de determinadas doenças. 

Podemos observar no Quadro 3, exposto a seguir, que o 

percentual de pessoas acometidas com obesidade é maior 

entre 25 e 34 anos, visto que é uma idade da fase adulta onde 
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já se tem responsabilidades, com emprego, faculdade, entre 

outros. 

 

 

Quadro 3: Crescimento da obesidade por faixa etária 

IDADE PORCENTAGEM (%) 

18 a 24 anos 69 % 

25 a 34 anos 84% 

35 a 44 anos 81% 

45 a 54 anos 49% 

55 a 64 anos 37% 

65 anos ou mais 34% 

Fonte: Adaptado Vigitel 2018 

CONCLUSÕES  

 Existem diversas patologias e condições clínicas que 

estão associadas à obesidade, entre elas podemos destacar: 

hipertensão arterial; diabetes; doenças cardiovasculares; 

apneia do sono; acidente vascular cerebral, fertilidade reduzida; 

cálculo biliar, aterosclerose; câncer do esôfago 

(adenocarcinoma), estômago (cárdia), pâncreas, vesícula biliar, 

fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama (mulheres na pós-

menopausa), ovário, endométrio, meningioma, mieloma 

múltiplo, entre outros.  

Diante desta pesquisa observou-se que a obesidade é 

considerada um grave problema de saúde pública por estar 

associada a patologias importantes e a perda de peso pode 

implicar na redução do consumo de medicamentos e na 

consequente diminuição dos custos de tratamento em 

pacientes diabéticos, cardiopatas e outras doenças associadas 

à obesidade. Existem vários fatores associados, mas podemos 

destacar entre ele a alimentação, ela está diretamente ligada a 
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esta patologia. A má alimentação, uso de algumas medicações, 

o sedentarismo, o estresse, os desequilíbrios hormonais entre 

outros fatores, contribuem para que uma pessoa se torne 

obeso. 

 Portanto, a prevenção e o tratamento da obesidade 

serão eficazes diante de uma modificação do comportamento 

pessoal, assim como da sociedade em geral, ou seja, através 

uma vida mais saudável, com uma alimentação de qualidade e 

atividade física preventiva. Ainda com relação ao controle dessa 

patologia, fazem-se necessárias ações públicas que permitam 

o acesso da população a informações sobre o a etiologia e 

principalmente sobre as consequências da obesidade. 
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RESUMO: A tuberculose é tida como uma das doenças 
infecciosas mais antigas da humanidade e embora seja 
passível de tratamento efetivo e cura, perdura como um grave 
problema de saúde pública em todo o mundo em razão da sua 
ampla disseminação geográfica e emergência de casos 
multirresistentes. O presente trabalho teve como objetivo 
delinear o panorama da tuberculose multidrogarresistente no 
estado da Paraíba entre os meses de junho de 2018 e junho de 
2019. Trata-se de um estudo descritivo populacional do tipo 
transversal realizado a partir de dados secundários coletados 
no Gerenciador de Ambiente Laboratorial e referentes aos 
laudos dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos 
realizados nesse período no Laboratório Central de Saúde 
Pública Dra. Telma Lobo (LACEN/PB). O universo foi composto 
de 289 registros, onde apenas 17 se mostraram compatíveis 
com o estudo de acordo com os critérios estabelecidos. Os 
casos de multidrogarresistência foram predominantemente de 
indivíduos adultos (70,59%) do sexo masculino (70,59%), 
sendo a grande maioria do município de João Pessoa (47,06%) 
e com resistência a no mínimo três antimicrobianos (52,94%). 
O estudo demonstrou que houve um número significativo de 
casos de tuberculose multidrogarresistente na Paraíba e que 
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medidas e políticas públicas devem ser tomadas para reverter 
este quadro. 
Palavras-chave: Tuberculose. Multidrogarresistência. Paraíba. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde a antiguidade a tuberculose (TB) tem sido uma 

das pricipais causas de morte em nossa sociedade 

(PEZZELLA, 2019). Através de indícios arqueológicos 

descobriu-se que casos da doença datam de 5.000 anos a.C., 

onde foi possível encontrar vestígios de tecidos com o DNA do 

Mycobacterium tuberculosis e sequelas decorrentes do Mal de 

Pott em múmias egípcias (MACIEL et al., 2012). 

Em 1882, o bacteriologista alemão Robert Koch 

descobriu o seu agente etiológico, sendo esta descoberta 

fundamental para o conhecimento da enfermidade, 

impulsionando diversas tentativas para o seu controle e 

tratamento. Naquela época a TB ficou conhecida como peste 

branca e dizimou milhares de pessoas em todo o mundo 

(BRASIL, 2019). 

São sete as espécies que fazem parte do complexo 

Mycobacterium tuberculosis: M. tuberculosis, M. bovis, M. 

africanum, M. canetti, M. microti, M. pinnipedi e M. caprae e a 

TB pode ser causada por qualquer uma delas, mas para fins de 

saúde pública a mais importante é a M. tuberculosis, também 

chamada de bacilo de Koch (BK) (BRASIL, 2019). 

Sua transmissão se dá por via áerea através de bacilos 

que são disseminados por meio da fala, espirro e 

principalmente da tosse de indivíduos infectados. Ela não é 

transmitida por contato físico (aperto de mão, beijo) e nem por 

compartilhamento de objetos, comida, bebida, roupa de cama 
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ou assentos sanitários. A doença pode se manifestar em 

diferentes partes do corpo a exemplo dos rins, gânglios, ossos, 

etc., mas a forma pulmonar é a mais frequente e também a mais 

relevante, pois é ela a responsável por manter a cadeia de 

transmissão (BRASIL, 2019; SILVA; SILVA, 2016; FERRI et al., 

2014). Além da tosse, a TB se manifesta através de outros 

sinais e sintomas como febre vespertina, sudorese noturna, 

emagrecimento e cansaço/fadiga (BRASIL, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

percentual de detecção de casos foi de 87% no Brasil em 2015. 

Nesse mesmo ano, 69 mil pessoas adoeceram com TB, onde o 

número de mortes foi de 4,5 mil (incluindo homens, mulheres e 

crianças). 6,8 mil pessoas coinfectadas com HIV 

desenvolveram a doença e 1.077 possuíam 

multidrogarresistência (BRASIL, 2019; BRASIL, 2017). 

  O diagnóstico da TB envolve diferentes etapas. A 

primeira delas é o exame microscópico ou simplesmente 

baciloscopia. Consiste na pesquisa de bacilos álcool-ácido 

resistentes (BAAR) em esfregaços de amostras clínicas, 

preparados e corados pelo método de Ziehl Neelsen. Além da 

função diagnóstica, serve como instrumento de 

acompanhamento da eficácia do tratamento através da redução 

do número de bacilos e negativação do escarro em exames 

realizados mensalmente, a chamada baciloscopia de 

acompanhamento. Para se obter um resultado positivo, são 

necessários pelo menos entre 5000 a 10000 bacilos por mililitro 

de escarro. É um método indispensável, pois permite identificar 

os casos bacilíferos – fontes mais relevantes de infecção. 

Quando executada de maneira correta, a baciloscopia 

possibilita identificar entre 70% e 80% dos casos de TB 

pulmonar em uma comunidade e por se tratar de um método 
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simples e seguro, deve ser realizado por todos os laboratórios 

públicos de saúde. Recomenda-se que seja feita a coleta de 

duas amostras de escarro: uma na primeira consulta e outra, 

independente do resultado da primeira, no dia seguinte, 

preferencialmente pela manhã ao despertar (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2019). 

O próximo passo é a realização da cultura. Ela permite o 

crescimento e multiplicação de BAAR em meios de cultura 

específicos para micobactérias. Em casos onde o resultado da 

baciloscopia foi negativo, a cultura pode elevar em até 30% as 

chances de diagnóstico da doença. Os meios de cultura 

normalmente utilizados para a semeadura são os sólidos à base 

de ovo (Löwenstein-Jensen e Ogawa-Kudoh). Entre seus prós 

está o menor custo e índice de contaminação mais baixo. A 

desvantagem é o tempo que a bactéria leva para se 

desenvolver, variando de 14 a 30 dias e podendo se estender 

por até oito semanas. Em comparação com o exame 

microscópico, a cultura detecta números inferiores de bacilos, 

cerca de 100 organismos por mililitro e torna possível identificar 

as espécies de micobactérias com base em suas propriedades 

bioquímicas. A cultura abrange cinco etapas, dentre elas: (1) 

pré-tratamento das amostras; (2) fluidificação e 

descontaminação; (3) semeio em meio de cultura; (4) 

incubação; e (5) leitura dos tubos e registro dos resultados 

(BRASIL, 2008; BRASIL, 2019) 

 Por último, é feito o teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos (TSA) para verificar a resistência e 

susceptibilidade das cepas às drogas utilizadas no tratamento 

da TB. O antibiograma específico para o Mycobacterium 

tuberculosis foi desenvolvido devido ao advento da resistência 

bacilar. Gradativamente, critérios bem estabelecidos no que diz 



PANORAMA DA TUBERCULOSE MULTIDROGARRESISTENTE NO ESTADO 

DA PARAÍBA 

548 
 

respeito ao meio de cultura mais apropriado, às concentrações 

ideais de fármacos e aos níveis correspondentes de 

crescimento microbiano foram sendo estabelecidos. Os 

métodos de realização do TSA podem ser classificados em 

diretos e indiretos. Os métodos diretos, como o próprio nome 

sugere, são feitos diretamente a partir da amostra clínica do 

paciente, enquanto os métodos indiretos são executados 

através dos isolados previamente obtidos na cultura (BRASIL, 

2008, BRASIL, 2019).  

Atualmente, também estão sendo empregados testes de 

amplificação de ácidos nucléicos (TAAN), onde a metodologia 

mais comum é a da reação em cadeia da polimerase (PCR, do 

inglês Polymerase Chain Reaction). Este é um método rápido e 

de alta sensibilidade e especificidade, principalmente na 

detecção da TB em pacientes que também são portadores do 

HIV. O ensaio comercial Xpert® MTB/RIF é uma inovação 

promissora para a detecção simultânea do Mycobacterium 

tuberculosis e a resistência à rifampicina diretamente do 

escarro, podendo oferecer resultados em apenas 2 horas 

(FERRI et al., 2014; WHO, 2014). 

 Quanto ao tratamento, seu intuito é promover a cura e a 

diminuição da transmissão da doença o mais rápido possível. 

Para isso, os fármacos precisam ter a capacidade de reduzir a 

população bacilar, impedir o surgimento de cepas resistentes 

ao longo da terapia e prevenir a recidiva. Até a década de 40, o 

tratamento para tuberculose era pautado, sobretudo em 

repouso e uma boa alimentação nos sanatórios. Nessa mesma 

década, a descoberta da medicação específica foi responsável 

pela queda vertiginosa dos índices de mortalidade da doença e 

a comprovação da eficácia desses medicamentos na cura da 

TB, descobertos ao longo das décadas de 1950 e 1960, fez com 
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que o tratamento se tornasse essencialmente ambulatorial, 

tornando desnecessária, em sua maioria, a internação do 

paciente. Como consequência, nas décadas seguintes os 

sanatórios foram sendo desativados (BRASIL, 2019; 

ZAGMIGNAN et al., 2014). 

No Brasil, o Ministério da Saúde padronizou os 

esquemas de tratamento para TB desde 1979. Inicialmente, o 

tratamento era realizado com a administração de rifampicina 

(R), isoniazida (H) e pirazinamida (Z) na primeira fase, onde 

cada droga agia de maneira específica nas populações 

bacilares, mas como alguns fármacos agiam mais rapidamente 

do que outros, tal fato levava a uma monoterapia, selecionando 

os bacilos resistentes. Em 2009, o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) reviu o sistema de tratamento 

para a TB no Brasil e propôs mudanças devido ao aumento da 

resistência à rifampicina e isoniazida, introduzindo o etambutol 

(E) como quarta droga nos dois primeiros meses de tratamento 

(fase intensiva). A apresentação farmacológica deste esquema 

também mudou, passando a ser em comprimidos de doses 

fixas combinadas dos quatro fármacos (RHZE). Este esquema 

básico com quatro medicamentos é amplamente utilizado no 

mundo inteiro e possui resultados positivos quanto à efetividade 

e maior adesão ao tratamento. A introdução deste quarto 

fármaco tem o propósito de aumentar o sucesso terapêutico e 

refrear as populações bacilares multirresistentes. Outro fator 

importante dessa mudança são as suas vantagens, tais como 

redução do número de comprimidos ingeridos pelo paciente, a 

inviabilidade de tomada isolada dos fármacos e simplificação da 

gestão farmacêutica. Ao final do segundo mês de tratamento, 

recomenda-se a cultura, identificação e TSA para todos os 

casos de baciloscopia positiva. Dependendo do resultado do 
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TSA, a possível resistência aos fármacos será identificada e a 

mudança de esquema será avaliada. Até o retorno e avaliação 

do TSA, o esquema inicial deve ser mantido. É importante 

salientar que a falta de adesão, o abandono ou o uso irregular 

dos medicamentos pode causar resistência dos bacilos, 

complicando o quadro clínico e fazendo com que o tratamento 

se prolongue por mais tempo (18 a 24 meses)  (RABAHI et al., 

2017; BRASIL, 2008).  

 Dentro desse âmbito surge a emergência  da tuberculose 

multidrogarresistente (TB-MDR). Ela é definida como 

resistência a pelo menos isoniazida e rifampicina, as duas 

principais drogas empregadas no tratamento da TB e as que 

possuem maior potencial bactericida e esterilizante. A OMS não 

considera o Brasil como prioritário para o controle da TB-MDR 

levando em consideração a carga da doença. Entretanto, 

detectar esses casos é um desafio para o país. Tal fato é 

preocupante tanto pela possibilidade de disseminação de cepas 

resistentes como também pelo desafio de instituir esquemas 

terapêuticos efetivos. Assim como a própria TB, a forma 

multirresistente não se apresenta da mesma forma nas diversas 

regiões do mundo, variando de acordo com a evolução, o 

momento epidemiológico e a qualidade com a qual é controlada 

(COSTA; MACHADO; OLIVEIRA, 2019; SAVIOLI; MORRONE; 

SANTORO, 2019; FERREIRA et al., 2018; BARTHOLOMAY et 

al., 2019).  

Por fim, o objetivo deste estudo é construir um panorama 

da TB-MDR no estado da Paraíba, pois conhecer as 

características e particularidades dos indivíduos de uma região 

específica se faz extremamente importante para a elaboração 

de medidas de controle e alternativas terapêuticas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo populacional do tipo 

transversal. 

 

Área de estudo 

 

O estado da Paraíba é uma das 27 unidades federativas 

do Brasil, localizado na região nordeste. Faz fronteira com os 

estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. 

Segundo dados do IBGE, sua área é de 56.467,239 km2, com 

população estimada em 4.018.127 habitantes. Sua capital é 

João Pessoa, onde econtra-se o LACEN/PB. Este é o 

Laboraório de referência de média e alta complexidade que 

atende aos 223 municípios do estado, entre eles os prioritários 

para a TB: João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Sousa, Patos e 

Cajazeiras. 
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Figura 1. Mapa do Brasil com destaque para o estado da 

Paraíba 

 
Fonte: IBGE. 2019 

 

Caracterização da amostra 

 

Este estudo foi realizado a partir da coleta de dados 

secundários retirados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial 

(GAL) onde são cadastrados todos os exames laboratoriais 

executados no LACEN/PB. Os dados são referentes aos laudos 

dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) para TB 

cadastrados no GAL no período de junho de 2018 a junho de 

2019. 

 

Critérios de inclusão 
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Foram incluídos todos os TSA cadastrados no GAL e 

realizados no período supracitado.  

 

Critérios de exclusão 

 

Registros em duplicata, testes de sensibilidade 

contaminados, com crescimento insuficiente e resultados de 

micobactérias não tuberculosas (MNTB), assim como testes 

susceptíveis aos antimicrobianos e os que não apresentaram 

perfil de resistência para TB-MDR foram excluídos. 

 

Variáveis investigadas 

 

As variáveis investigadas foram: sexo, faixa etária, 

município de origem e antimicrobianos resistentes.  

 

Processamento de dados e análise estatística 

 

Após a coleta, os dados foram organizados e 

armazenados em planilhas no Microsoft Office Excel 2013 para 

posterior análise estatística simples. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os gráficos apresentadas abaixo são referentes aos 

dados coletados no GAL entre junho de 2018 e junho de 2019. 

Os dados foram analisados e discutidos comparando com a 

literatura. 
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Figura 2. Percentual de TB-MDR na Paraíba por sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2019 

 

 Entre os casos identificados, 70,59% correspondem a 

indivíduos do sexo masculino e 29,41% ao sexo feminino 

(Figura 2). Este resultado corrobora com outros estudos 

realizados anteriormente no país (COSTA et al., 2018; 

OLIVEIRA et al., 2018). 

Historicamente, a TB acomete mais homens independente 

da idade. Segundo dados do Ministério da Saúde, de todos os 

diagnósticos registrados em 2014, 66,8% são de indivíduos do 

sexo masculino (BRASIL, 2017). Esse percentual foi compatível 

com o presente estudo. 

Pode-se atribuir esse fato a uma maior incidência de 

infecção pelo vírus HIV, consumo de álcool e uso abusivo de 

drogas, pois são fatores de risco que contribuem para um índice 

elevado de adoecimento por homens. Além disso, a prevalência 

é menor nas mulheres por elas frequentarem regularmente os 
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serviços de saúde da atenção básica e devido a essa relação 

com a unidade de saúde elas possuem mais chances de 

diagnóstico e tratamento precoce (CHAVES et al., 2017; 

FREITAS et al., 2016). 

Outro ponto relevante em relação ao sexo é o abandono 

do tratamento, consequência que pode levar à TB-MDR. 

Segundo Mendes e Fensterseifer (2004), uma taxa maior de 

abandono por homens não pode ser relacionada em particular 

ao sexo, estando mais relacionada ao modo de percepção da 

doença e com variáveis sociais. Os autores indicam que esse 

comportamento pode se dar pela ideologia pregada pela 

sociedade de que homens são livres e independentes. 

Apesar da TB ser mais frequente em homens em todo o 

mundo, em alguns países a prevalência é maior entre as 

mulheres. No Paquistão, a maior parte dos pacientes entre 

todas as faixas etárias são do sexo feminino e no Peru foi 

encontrada uma taxa maior de casos de TB em mulheres em 

idade reprodutiva comparando-se com homens da mesma 

idade. No entanto, esses países são uma exceção (BOUM et 

al., 2014).  
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Figura 3. Percentual de TB-MDR na Paraíba por faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2019 

 

 O estudo demonstrou que a faixa etária mais acometida 

pela TB-MDR são adultos (entre 25 e 64 anos), correspondendo 

a 70,59% dos casos, seguido por jovens (entre 15 e 24 anos) 

com 17,65%. Por último, com 11,76%, estão os idosos (a partir 

de 65 anos) (Figura 3). 

Segundo Rifat e colaboradores (2014) em um estudo 

conduzido em Bangladesh, os indivíduos economicamente 

ativos são mais propensos à TB-MDR por estarem sempre em 

mobilidade e serem mais ativas (devido ao seu envolvimento 

com trabalho e os estudos) em comparação com o grupo de 

idade mais avançada. Eles também podem ter dificuldade de 

tomar a medicação regularmente em razão dos horários de 

trabalho conflitantes, resultando na má adesão ao tratamento. 

Outra explicação para o maior risco em faixas etárias 

mais jovens pode ser o fato da rifampicina ter sido introduzida 

Jovens Adultos Idosos
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nas últimas décadas e as pessoas mais velhas talvez não 

tenham sido expostas a ela (LAW et al., 2008). 

 

Figura 4. Percentual de TB-MDR na Paraíba por município 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2019 

Em relação aos municípios afetados, 47,06% dos 

pacientes são de João Pessoa, 35,29% de Campina Grande, 

11,76% de Alhandra e 5,88% de Coremas (Figura 4). Vale 

salientar que João Pessoa faz parte dos municípios prioritários 

para o controle da TB e possui centros de referência, facilitando 

o diagnóstico e elevando os números de notificações. 

Os aspectos socioeconômicos (tais como o aumento da 

pobreza e as péssimas condições de moradias, culminando na 

aglomeração em favelas) estão frequentemente relacionados 

ao aumento dos casos de TB e, consequentemente, de TB-

MDR, principalmente nas grandes regiões urbanas 

(WALDMAN; SATO, 2016; SEGURADO; CASSENOTE; LUNA, 

João Pessoa Campina Grande Alhandra Coremas
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2016), que é o caso das cidades de João Pessoa e Campina 

Grande, as maiores e mais populosas da Paraíba, embora não 

se tenha informações acerca da renda e nível de escolaridade 

dos pacientes envolvidos na pesquisa. 

 

Figura 5. Percentual de TB-MDR na Paraíba segundo a 

resistência aos antimicrobianos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2019 

 No que diz respeito à resistência aos antimicrobianos, o 

estudo demonstrou que 47,06% dos indivíduos são resistentes 

apenas a rifampicina e isoniazida e a grande maioria, com 

52,94%, possuem resistência a pelo menos três drogas (Figura 

5). 

Não foi possível saber se os indivíduos já haviam sido 

tratados previamente, mas sabe-se que o processo de 

resistência é mais grave para pacientes nessa condição, 

aumentando as chances de falência terapêutica. As lesões 

Resistência a H+R

Resistência a H+R e outro(s) antimicrobiano(s)
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pulmonares evoluem por causa de tratamentos inadequados e 

por repetidas reativações, favorecendo o aparecimento de 

cepas mutantes resistentes a uma ou mais drogas (FERREIRA; 

SILVA; BOTELHO, 2005). 

Conforme a OMS (2007), em um estudo realizado em 

116 países, foi observado que a resistência aumenta em mais 

de duas vezes nos casos com tratamento prévio em relação aos 

casos nunca tratados antes. Para os casos com histórico de 

tratamento anterior, o percentual de resistência é de 35% a 

qualquer medicamento, 27,7% à isoniazida e multirresistência 

de 15,3%. 

As altas taxas de abandono de tratamento nas últimas 

décadas também é um fator agravante, causando a ineficácia 

da terapêutica com os esquemas padronizados e 

condicionando o surgimento de pacientes com resistência 

múltipla às drogas usuais. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo permitiu conhecer o panorama, ainda que 

superficialmente, da TB-MDR no estado da Paraíba entre junho 

de 2018 e junho de 2019. 

Constatou-se que o maior número de casos é de 

indivíduos do sexo masculino e em idade produtiva. João 

Pessoa é a cidade que concentra a maior prevalência e mais da 

metade dos pacientes possuem resistência a no mínimo três 

antimicrobianos, fato muito preocupante, pois demonstra que as 

cepas de M. tuberculosis estão se tornando cada vez mais 

agressivas e resistentes.  

A falta de informações relevantes, tais como nível de 

escolaridade, renda, agravos relacionados e histórico de 
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tratamento prévio dos pacientes envolvidos não permitiu que o 

estudo fosse mais conclusivo. 

Outro ponto importante é a necessidade de capacitação dos 

técnicos responsáveis pelas notificações, bem como a 

socialização das informações e estatísticas com as equipes de 

saúde que trabalham com a tuberculose para sensibilizá-los na 

vigilância e detecção do sintomático respiratório, fornecendo 

um leque maior de informações de maneira a se ter um melhor 

controle e rastreabilidade dos casos. 
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RESUMO:  A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de 
progressão lenta ocasionada da infecção pelo Mycobacterium 
leprae. Esse microrganismo aloja-se nos neurolemocitos, 
conhecidos como células de Schawnn, responsáveis pela 
sintese da bainha de mielina de neurônios perífericos, 
provacando alterações dermatoneurológico. Grande parte da 
população mundial possui mecanismos de defesa contra esse 
bacilo, de forma que, os indivíduos infectados possuem algum 
tipo de suscetibilidade, até mesmo genética. O Brasil encontra-
se na segunda posição dentre os países com maior detecção 
de novos casos por ano, o que constitui um grave problema de 
saúde pública, especialmente pela característica que essa 
doença tem em gerar incapacidades físicas. Dessa forma, o 
presente trabalho teve o objetivo de traçar o perfil clínico dos 
portadores de Hanseníase assistidos no Complexo Hospitalar 
Dr. Clementino Fraga no município de João Pessoa-PB. Para 
isso, realizou-se um estudo documental, retrospectivo, 
transversal e quantitativo. Os dados foram obtidos de 
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prontuários de portadores de hanseníase atendidos entre os 
meses de janeiro a dezembro de 2017. O estudo foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal da Paraíba e aprovado sob o 
Parecer nº 3.034.899. Segundo o serviço estatístico, o número 
de indivíduos atendidos em 2017 foi de 216, que aplicado no 
cálculo para populações finitas resultou na amostra de 139 
prontuários, cuja seleção ocorreu aleatoriamente. 
Palavras-chave: Hanseníase; perfil clínico; poliquimioterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hanseníase é um doença infectocontagiosa, de caráter 

crônico e evolução lenta, resultante da infecção pelo 

Mycobacterium leprae, também conhecido como Bacilo de 

Hansen. Esse microrganismo se aloja nos neurolemocitos 

presentes na bainha de mielina de nervos periféricos, levando 

ao comprometimento dermatoneurológico (MONTEIRO, 2010). 

A identificação do agente causador da doença ocorreu 

apenas no final do século XIX, quando o médico Gerhard Henrik 

Armauer Hansen encontrou o Mycobacterium leprae em 

amostras de lesões cutânes, levando assim a denominação de 

bacilo de Hansen. Posteriormente o mesmo constatou que o 

bacilo pertence ao mesmo gênero da especie que gera a 

tuberculose (SANTOS; FARIA; MENEZES, 2013). 

Estima-se que cerca da 90% da população possuem 

mecanismos de defesa contra o M. leprae, e que a transmissão 

ocorre mais frequentemene pelas vias aereas superiores, como 

também pelo contato próximo e prologado, no qual ocorre 

eliminação de bacilos pelos individiuos da forma MB, gerando a 

infecção de individuos susceptíveis. O perído de incubação 
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dura em média de 2 a 7 anos e o fator genético está associado 

a suscpetibilidade (CARRIJO; SILVA, 2014).  

As manifestações clínicas estão diretamente relaicionadas 

com a forma de resposta do individuo a infecção pelo M. leprae, 

podendo ser classificado em: Indeterminada, tuberculoide, 

dimorfa (ou borderline) e virchowiana (ou lepromatosa) 

(BRASIL, 2018). 

A Hanseníase indeterminada é a forma inicial que 

geralmente progride para cura de forma espontânea ou evolui 

para outras formas clínicas em período médio de 3 a 5 anos. 

Nesses casos, observa-se uma lesão, de tonalidade mais que 

clara que a pele ou regiões circunscritas com aspecto normal, 

acompanhados de distúrbios de sensibilidade e em alguns 

casos alopecia (BRASIL, 2019). 

A Hanseníase tuberculoide é uma forma menos agressiva, 

que ocorre em indivíduos com alta resistência ao M. leprae. 

Manifesta-se na forma de lesões populosas ou nodulares, 

únicas ou em pequenas quantidades, bem delimitadas, com 

pouca ou nenhuma elevação e com perca de sensibilidade. 

Devido ao comprometimento de troncos nervosos pode ocorrer 

dor, atrofia muscular e fraqueza (BRASIL, 2019). 

A Hanseníase dimorfa ou borderline é uma forma 

intermediária, resultante de uma imunidade intermediária ao 

agente etiológico. Apresenta-se com grande número de placas 

e nódulos eritêmato-acastanhados de tamanhos semelhantes. 

A característica dessa forma clínica são lesões pré-faveolares 

ou faveolares, que possuem áreas centrais deprimidas, aspecto 

de pele normal, limites internos definidos e externos imprecisos. 

Devido ao comprometimento mais extenso de nervos, pode 

ocorrer neurites agudas (BRASIL, 2019).  



PERFIL CLÍNICO DOS PORTADIRES DE HANSENÍASE ATENTIDOS EM UM 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB 

567 
 

A Hanseníase virchowiana é a forma mais grave, 

ocasionada pela alta suscetibilidade ao bacilo, que se multiplica 

facilmente. Manifesta-se na forma de lesões de pele elevadas, 

placas infiltradas e nódulos eritêmato-acastanhados 

(hansenomas) distribuídos por todo corpo, incluindo órgãos 

internos, como fígado, baço, suprarrenais e testículos. O 

resultado é o surgimento de traumatismos, dor, atrofia 

muscular, inchaço e anestesia de membros periféricos 

(BRASIL, 2019). 

A doença possui períodos de recidiva, devido a alterações 

do sistema imune. Na forma dimorfa ocorre inflamação de 

nervos, causando dor, além da presença de lesões 

avermelhadas. Na forma virchowiana ocorre a presença de 

lesões nodulares, endurecidas e dolorosas, caracterizando o 

eritrema nodoso hansêmico, ademais, é comum a ocorrência 

de febre e inflamação de órgãos internos. Esses quadros 

acontecem mesmo após o a finalização do tratamento e a 

obtenção da cura (CARRIJO; SILVA, 2014). 

O diagnóstico é basicamente clínico, obtido por meio de 

exame físico, com anamnese das condições de vida, avaliação 

da presença de lesões, identificação de áreas de pele com 

alteração sensitivas e motoras, bem como de regiões com 

comprometimento dos nervos periféricos. Esses procedimentos 

podem ser realizados nas unidades básicas de saúde, visto que 

são a porta de entrada do sistema de saúde. Após essa 

avaliação, recomenda-se o encaminhamento para esferas de 

maior complexidade, onde exames laboratoriais são realizados, 

no intuito de confirmar o diagnóstico (MONTALVÃO, 2018). 

Após o diagnóstico, deve-se realizar o tratamento 

específico para a doença, segundo os critérios indicado pelo 

Ministério da Saúde, que consistem em numa poliquimioterapia 
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padronizada pela Organização Mundial de Saúde e conhecida 

como tratamento poliquímioterapico (PQT). Esse tratamento é 

excepcionalmente ambulatorial e encontra-se disponível em 

instituições públicas dentro do sistema de saúde, credenciadas 

pelo município (SANTOS; MEIJA, 2014). 

A poliquimioterapia é constituída pelo conjunto de 

rifampicina, dapsona e clofazimina, sendo administradas em 

esquemas padrões, por meio de um blister, de acordo com a 

classificação operacional em PB e MB. Esse tratamento mata o 

bacilo, impedindo a progressão da doença, assim como as 

manifestações clínicas causadas por ela, resultando na cura. 

Quando morto, o bacilo perde a capacidade de infectar outros 

indivíduos, logo, a cadeia epidemiológica é interrompida 

(COSTA, 2013; CASAGRANDE et al., 2013). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de estudo retrospectivo, documental, do tipo 

transversal e abordagem quantitativa, que foi realizado com 

prontuários dos portadores de Hanseníase acompanhados no 

Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Dr. 

Clementino Fraga, localizado no bairro de Jaguaribe no 

município de João Pessoa. 

A amostra foi determinada pela fórmula de populações 

finitas descrita na expressão abaixo: 
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Onde: n - amostra calculada; N – população; Z - variável 

normal padronizada; associada ao nível de confiança; p - 

verdadeira probabilidade do evento; e - erro amostral  

De acordo com os dados epidemiológicos do hospital em 

estudo, o número de indivíduos com Hanseníase atendidos no 

ano de 2017 foi de 216. Dessa forma, adotando-se um nível de 

confiança de 95%, uma margem de erro de 5% e um valor (p) 

de 85%. Os cálculos realizados resultaram na amostra mínima 

de 139 prontuários, cuja seleção foi realizada de maneira 

randômica. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro 

2018 e janeiro de 2019, no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística (SAME) do referido hospital, a partir da análise dos 

prontuários dos usuários acompanhados no ano de 2017. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi uma ficha de informações 

elaborada pelo pesquisador. 

Foram incluídos na pesquisa os prontuários dos portadores 

de Hanseníase, assistidos pelo hospital no ano de 2017, sendo 

excluídos da coleta os prontuários que possuíam dados 

incompletos. 

Os dados obtidos foram armazenados e sumarizados no 

programa IBM SPSS Statistics versão 20.0, mediante análise 

percentual, sendo avaliados fazendo referência com a literatura 

e expressos em percentagem na forma de gráficos e tabelas, 

elaborados do Microsoft Excel 2013. 

O presente estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba e aprovado sob o Parecer nº 

3.034.899. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No ano de 2017 o Complexo Hospitalar Dr. Clementino 

Fraga atendeu 216 indivíduos que receberam o diagnóstico 

confirmado para Hanseníase. Após a coleta e análise dos 139 

prontuários realizou-se a análise dos dados clínicos.  

 A figura 1 ilustra os tipos de diagnósticos realizados e os 

respectivos resultados obtidos. Em relação a baciloscopia, foi 

observado a prevalência do resultado negativo, com 51,8%, 

enquanto que no histopatológico houve prevalência de 

resultados positivos, com 54,7%. 

 

Figura 1. Distribuição percentual dos usuários portadores de 

hanseníase, segundo o tipo de diagnóstico, atendidos em um 

hospital de referência no município de João Pessoa – PB, 2018 

 
 

 O diagnóstico clínico é obtido por meio de exame físico, 

com anamnese das condições de vida, avaliação da presença 

de lesões, identificação de áreas de pele com alteração 

sensitivas e motoras, bem como de regiões com 

comprometimento dos nervos periféricos. Após essa avaliação, 

recomenda-se o encaminhamento para esferas de maior 
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complexidade, onde exames laboratoriais são realizados, no 

intuito de confirmar o diagnóstico (MONTALVÃO, 2018). 

 No diagnóstico laboratorial é realizado um exame 

microscópico para identificar a presença do M. leprae, 

denominado de baciloscopia. O teste consiste num esfregaço 

intradérmico das lesões, ou de regiões especificas, como os 

lobos auriculares, nos casos em que não há presença de lesões 

cutâneas. Falsos negativos podem ocorrer, devido ao período 

de latência para multiplicação do bacilo, todavia o teste é 

indicado em todos os casos (VIEIRA et al., 2012). 

 A baciloscopia é exame complementar para a identificação 

da hanseníase, de forma que, quando o resulto é positivo 

classifica-se a forma operacional multibacilar, 

independentemente do número de lesões. O resultado negativo 

não exclui o diagnóstico da doença, dessa forma, realiza-se o 

exame histopatológico, na perspectiva de avaliar a o tecido e 

confirmar precisamente o diagnóstico (VIEIRA et al., 2012). 

 No presente estudo, quando o resultado para a baciloscopia 

foi positivo, na maioria dos casos, o exame histopatológico não 

foi realizado, pois o diagnóstico já estava confirmado. Todavia, 

cerca de 3,0% de indivíduos com baciloscopia positiva 

realizaram o histopatológico, possivelmente no intuito de apoiar 

o diagnóstico. Além disso, a fração de indivíduos que realizaram 

histopatológico é compatível com os resultados negativos de 

Baciloscopia. 

 Além de avaliar o tipo de diagnóstico, buscou-se identificar 

a sua distribuição ao longo do ano, conforme expresso na figura 

2. Os meses em que mais realizou-se diagnóstico foram: agosto 

(12,9%), junho (11,5%), fevereiro e outubro (10,8% cada), já os 

meses de menor prevalência foram: novembro (2,2%), 

dezembro (2,9%) e abril (4,3%). 
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Figura 2. Distribuição percentual dos usuários portadores de 

hanseníase, segundo, ocupação, atendidos em um hospital de 

referência no município de João Pessoa – PB, 2018 

 
 

 No ano de 2016 o Ministério da Saúde consolidou o mês de 

janeiro e cor roxa como os símbolos para o combate da 

hanseníase no país. Acredita-se que, o fato dos indivíduos 

geralmente estarem de férias nos últimos meses do ano seja 

relacionado com a baixa prevalência de diagnósticos. A escolha 

aleatória dos prontuários que compõem a amostra também 

pode possuir relação com as percentuais encontrados. 

 A diferença percentual entre os meses de janeiro e fevereiro 

pode ser decorrente das campanha de conscientização sobre a 

hanseníase, realizadas em todo o pais. No Complexo Hospitalar 

Dr. Clementino Fraga ocorre a semana de conscientização 

sobre a hanseníase, geralmente a partir da terceira semana do 

mês de janeiro, o que pode justificar o aumento do número de 

diagnósticos, além de que o dia 29 de janeiro é adotado 

mundialmente como dia de combate a hanseníase. 

 No que diz respeito a forma clínica a figura 3 demonstra 

que, a mais frequente foi a dimorfa (47,5%), seguida da 
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tuberculoide (24,5%), virchowiana (23,7%) e indeterminada 

(4,3%), segundo os critérios da classificação de Madri, adotada 

mundialmente.  

 

Figura 3. Distribuição percentual dos usuários portadores de 

hanseníase, segundo a classificação de Madri, atendidos em 

um hospital de referência no município de João Pessoa – PB, 

2018 

 
 

 No estudo de Campos, Batista e Guerreiro (2014) com 

4.069 portadores de hanseníase do estado da Paraíba, a forma 

mais frequente também foi a dimorfa, com 25,0%, seguida da 

tuberculoide, com 23,3/%, virchowiana, com 16,4% e a 

indeterminada, com 15,6%. 

 A hanseníase dimorfa, a mais prevalente neste estudo, é 

assim denominada devido à instabilidade imunológica do 

paciente, haja vista a variação do seu quadro clínico entre as 

formas tuberculoide e virchowiana. A menor proporção da 

hanseníase indeterminada, comparada às formas dimorfa, 

tuberculoide e virchowiana, denota que grande parte dos 
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pacientes foi diagnosticada tardiamente, aumentando-se a 

probabilidade de sequelas (CAMPOS; BATISTA; GUERREIRO, 

2014). 

 Deve-se enfatizar que as formas dimorfa e virchowiana 

adquirem importância por serem as formas clínicas mais 

infectantes da doença, devido à alta carga bacilar na derme e 

mucosas, dificultando desta forma a quebra da transmissão, 

principalmente quando o microrganismo é resistente ao 

organismo humano, sendo geralmente eliminando para o meio 

exterior através de lesões cutâneas, além de apresentar maior 

risco de instalação de incapacidades físicas e motoras (PALÚ; 

CETOLIN, 2016). 

 Em relação a classificação operacional, foi observado que 

71,2% eram multibacilares e 28,8% paucibacilares, conforme 

exposto na figura 4. 

 

Figura 4. Distribuição percentual dos usuários portadores de 

hanseníase, segundo a classificação operacional, atendidos em 

um hospital de referência 
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  Em 1982 a Organização Mundial de Saúde criou uma 

classificação simplifacada, no intuito de falicilar programas para 

o controle da Hanseníase, sugiram então as terminologia 

Paucibalicilar (PB) e multibacilar (MB), referentes a carga de 

bacilos, bem como as manifestações decorrentes de tal carga 

(MENDONÇA et al., 2008). 

 Essa classificação foi oficializada pelo Ministério da Saúde, 

no ano 2010, com o lançamento da Portaria nº 3.125, que 

estabelece as diretrizes para vigilância, atenção e controle da 

hanseníase.  Os individuos paucibacilares são aqueles que 

possuem baixa carga bacilar, assim manifestam de uma a cinco 

lesões na pele e não são considerados fontes de transmissão. 

Os individuos multibacilares são aqueles que possuem alta 

carga de bacilos, manifestando acima de cinco lesões e sendo 

os responsáveis pela transmissão, até que se inicie um 

tratamento específico (BRASIL, 2010). 

 No estudo de Palú e Cetolin (2016) com 129 casos de 

hanseníase diagnosticados na região de saúde de São Miguel 

do Oeste, a classificação operacional multibacilar foi 

encontrada em 102 casos analisados (79,05%), enquanto que 

a paucibacilar foi observado no restante dos casos (27), 

representando 20,95% dos casos. 

 Os multibacilares, a maioria neste estudo, são a principal 

fonte de infecção, por apresentarem excessiva quantidade de 

bacilos na derme e em mucosas e poder eliminá-los no meio 

exterior. Em vista disso, indivíduos que estão contanto com 

portadores sem tratamento possuem uma probabilidade seis a 

dez vezes maior de serem acometidos pela doença em relação 

à população geral (BRASIL, 2017). 
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 Em relação ao número de lesões apresentados, 71,2% 

possuíam mais de cinco lesões, enquanto que 28,8% possuíam 

de uma a cinco lesões, o que condiz com as classificações 

clinicas e operacionais. É importante ressaltar que alguns 

indivíduos com a forma mais agressiva da doença chegaram a 

possuíam mais de 30 lesões. 

Um dos objetivos da classificação operacional é definir o 

esquema de tratamento com poliquimioterapia, por meio do 

número de lesões cutâneas. A figura 5 expressa os esquemas 

terapêuticos realizados, constatando que o esquema 

multibacilar de 12 meses foi o mais prevalente, com 71,2%, o 

que condiz com as classificações realizadas. 

 

Figura 5. Distribuição percentual dos usuários portadores de 

hanseníase, segundo o tratamento, atendidos em um hospital 

de referência no município de João Pessoa – PB, 2018 

 
 Esses dados corroboram aos de Palú e Cetolin (2016), visto 

que 102 indivíduos (79,0%) realizaram o esquema 
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poliquimioterapêutico multibacilar de 12 meses, enquanto 

21,0% realizaram o esquema paucibacilar de 6 meses. 

 O tratamento dos indivíduos com hanseníase é 

fundamental para obtenção da cura e permite a interrupção da 

cadeia de transmissão da doença, sendo, portanto, uma 

estratégia no controle da endemia, bem como para sua 

diminuição enquanto problema de saúde pública (VIEIRA et al., 

2012).  

Após o diagnóstico, deve-se realizar o tratamento específico 

para a doença, segundo os critérios indicado pelo Ministério da 

Saúde, que consistem em numa poliquimioterapia padronizada 

pela Organização Mundial de Saúde e conhecida como 

tratamento poliquímioterapico (PQT). Esse tratamento é 

excepcionalmente ambulatorial e encontra-se disponível em 

instituições públicas dentro do sistema de saúde, credenciadas 

pelo município (SANTOS; MEIJA, 2014). 

A poliquimioterapia é constituída pelo conjunto de 

rifampicina, dapsona e clofazimina, esta última apenas em 

casos multibacilares e todas com administradas em esquemas 

padrões. Esse tratamento mata o bacilo, impedindo a 

progressão da doença, assim como as manifestações clínicas 

causadas por ela, resultando na cura. Quando morto, o bacilo 

perde a capacidade de infectar outros indivíduos, logo, a cadeia 

epidemiológica é interrompida (COSTA, 2013; CASAGRANDE 

et al., 2013). 

O seguimento fiel dos esquemas terapêuticos é 

fundamental para a obtenção da cura, sendo realizado da com 

a dose mensal de Rifampicina 600 mg com administração 

supervisionada, Dapsona 100 mg diariamente, sendo um 

administração mensal supervisionada e Clofazimina 50 mg 
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diariamente e 300 mg em um dose mensal supervisionada 

(BRASIL, 2019). 

O modo de entrada mais frequente foi de casos novos, com 

94,2%, sucedido por casos de recidiva após cura, com 5,8%. Já 

em relação a detecção desses casos, 87,1% foram 

encaminhados para o serviço, 7,9% ingressaram por demanda 

espontânea, 2,9% foram transferidos e 2,2% retornaram ao 

tratamento após um período de abandono. 

Melão e colaboradores (2011) realizaram achados 

semelhantes ao analisar 54 portadores de hanseníase em um 

cidade de Santa Catarina, dos quais 81,5% eram casos novos 

e 9,3% recidivas. Já Luna, Moura e Vieira (2012) ao avaliar 145 

portadores de hanseníase do município de Juazeiro da Bahia, 

constataram que, cerca de 80% ingressaram no serviço por 

meio de encaminhamentos, assemelhando-se ao presente 

estudo. 

Segundo a OMS (2015), os programas nacionais devem 

promover iniciativas, como o aumento da divulgação dos sinais 

e sintomas precoces da hanseníase para o público em geral, 

incentivando as pessoas com suspeita de hanseníase a se 

apresentarem voluntariamente nas unidades de saúde mais 

próximas de suas residências.  

O percentual de demanda espontânea, possivelmente foi 

composto pelos indivíduos em estado de recidiva ou que 

possuem familiares com conhecimento sobre a doença que 

incentivaram o diagnóstico e tratamento precoce. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos confirmam a hanseníase como um 

problema de saúde pública, com impactos negativos na vida 
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cotidiana de seus portadores, uma vez que gera inúmeros 

problemas de saúde, principalmente após a realização de 

diagnóstico e tratamento tardios. Além das questões físicas, o 

preconceito psicossocial associado a doença gera impacta nas 

relações sociais dos indivíduos portadores, agravando ainda 

mais o estado de saúde. 

Nesse sentindo, ressalta-se a importância da formação 

adequada dos profissionais de saúde para que o manejo 

precoce de sinais e sintomas da doença culmine em um 

diagnóstico precoce e na redução de possíveis danos, bem 

como o fomento a campanhas informativas, com a finalidade de 

melhorar o conhecimento da população sobre a hanseníase e 

assim otimizar o controle da doença. 

Por fim, os achados deste estudo reforçam a necessidade 

da realização de novas pesquisas, no intuito de compreender 

os fatores que contribuem para a manutenção da doença no 

país. 
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RESUMO: A fitoterapia consiste em um recurso terapêutico que 

utiliza plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, 

com a finalidade de prevenir e curar doenças, bem como a melhora da 

qualidade de vida da população. Os Centros de Práticas Integrativas e 

Complementares foram criados no município de João Pessoa com o 

objetivo de prevenir agravos e obter um tratamento seguro, e tendo 

como uma de suas práticas complementares a fitoterapia, visto que são 

locais de referência na dispensação desses medicamentos. Com base 

nisso, este trabalho teve por objetivo investigar o Perfil de prescrições 

de medicamentos fitoterápicos do Centro de Práticas Integrativas e 

Complementares Equilíbrio do Ser-PB. Para execução do trabalho foi 

realizado um estudo documental, do tipo transversal e quantitativo, 

com base na análise de prescrições existentes no local da pesquisa, no 

período de janeiro a dezembro de 2016. Os dados foram quantificados 
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no programa Microsoft Office Excel 2007. Foram analisadas 476 

prescrições e o gênero mais prevalente foi o feminino (68%). Dentre 

os erros de prescrição, a ausência do período de tratamento (46%) teve 

maior representatividade, os medicamentos fitoterápicos mais 

prescritos foram Hedera helix (Hera) (37%) e a Mikania glomerata 

(Guaco) (18%). O sistema mais acometido foi o respiratório (55%), o 

mês de maior prescrição foi junho (21%), a maior combinação de 

medicamentos fitoterápicos com sintéticos foi amoxicilina/guaco 

(56%) e o profissional que mais prescreveu medicamentos 

fitoterápicos foi o médico (99%). Com isso, concluiu-se que é 

necessário um investimento no sistema de informação do serviço de 

saúde, além de estimular os profissionais de saúde no tocante a 

capacitação na área da fitoterapia, a fim de ampliar o alcance de sua 

prescrição e consequentemente o uso desta terapêutica no âmbito do 

SUS e estimular a sensibilização dos usuários pelo uso terapêutico de 

fitoterápicos. 

Palavras-chave: Prescrições de fitoterápicos. Centro de Práticas 

Integrativas. Fitoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fitoterapia consiste em um recurso terapêutico que 

utiliza plantas medicinais em suas diferentes formas 

farmacêuticas, objetivando a prevenção e cura de doenças, 

bem como a melhoria da qualidade de vida (SILVA ET AL., 

2017). 

A fitoterapia é uma prática terapêutica inserida nas 

práticas integrativas e complementares que são ofertadas no 

Sistema Único de Saúde, contribuindo para o fortalecimento da 

Atenção Básica. A discussão sobre fitoterapia tornou-se mais 

consistente na Atenção Básica, porque apresenta eficácia, 

segurança e faz parte do contexto cultural. Entretanto, existe 
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uma preocupação do seu uso associado aos medicamentos 

sintéticos (ANDRADE, 2017; RIBEIRO, 2019). 

Os principais motivos levantados pelo Ministério da 

Saúde para a inserção da fitoterapia  no SUS foram a ampliação 

do acesso da população aos medicamentos, necessidade de 

orientação à população quanto ao uso correto das plantas 

medicinais e eficácia comprovada (OLIVEIRA, 2017). 

Em 2006, por meio da Portaria GM/MS 971, foi criada a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

SUS (PNPIC), abrangendo a Fitoterapia, a Homeopatia, a 

Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura e o 

Termalismo/Crenoterapia. Já em 2008, foi criada a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, pela portaria nº 

2.960. Estas duas políticas confluíram, em âmbito nacional, a 

implantação da Fitoterapia no SUS (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2006). 

No município de João Pessoa, somente no final de 2012 

foi, oficialmente, finalizada uma proposta de uma política para 

as práticas integrativas. Ela foi formulada no âmbito da 

secretaria municipal de saúde, na Coordenação de Práticas 

Integrativas e contempla diversas práticas, muitas delas já 

disponíveis nos serviços de saúde do município (SMSJP, 2013). 

Com isso, houve a implementação de programas, como 

o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a 

Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS 

(RENISUS), o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia 

Brasileira, as Farmácias Vivas e a formação/educação 

permanente dos profissionais de saúde em plantas medicinais 

e Fitoterapia como forma de expandir o conhecimento e o uso 
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das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos entre os 

profissionais de saúde (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

analisar o perfil de prescrições dos medicamentos fitoterápicos 

no Centro de Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde Equilíbrio do Ser no município João Pessoa/PB no ano 

de 2016. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter documental, 

retrospectivo e quantitativo. Para o desenvolvimento desse 

estudo foi realizado o levantamento das prescrições de 

medicamentos fitoterápicos dispensadas no Centro de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde Equilíbrio do Ser e 

Unidade Básica de Saúde-Bancários, localizados no bairro 

Bancários no município de João Pessoa, no período de janeiro 

a dezembro de 2016, esse levantamento foi realizado de março 

a maio de 2017. 

A pesquisa foi realizada em cumprimento com a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos, submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba, sob 

o parecer de número 1.915.638/17. 

O universo deste estudo foram todas as prescrições de 

medicamentos fitoterápicos dispensadas pelo Centro de 

Práticas Integrativas e complementares Equilíbrio do Ser no 

ano de 2016, o que se constituiu em 476 prescrições. Como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário  

com as seguintes informações: gênero, idade, faixa salarial, 
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nível de escolaridade, unidade de procedimento, prescritor e 

medicamento prescrito. Os dados foram quantificados e 

expressos por meio de análise percentual utilizando o programa 

Microsoft Office Excel 2013 e organizados na forma de gráficos 

e tabelas.  

O estudo teve como critério de inclusão todas as 

prescrições de medicamentos fitoterápicos do município de 

João Pessoa, advindas das unidades de saúde da família e que 

foram dispensadas pelo menos um medicamento fitoterápico. 

Como critério de exclusão foram retiradas da pesquisa todas as 

prescrições que não foram dispensadas medicamentos 

fitoterápicos e que estavam incompletas e/ou ilegíveis. 

 

Resultados e discussão 

 

O município de João Pessoa apresenta em seu 

organograma a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) que é 

composta pela Divisão de Políticas de Medicamentos e 

Assistência Farmacêutica. Esta por sua vez por meio da 

Gerência de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 

(GEMAF) agrupa diversas seções, entre as quais a Seção de 

Fitoterápicos e Homeopáticos (BRUNS, 2013) que tem como 

referência o Centro de Práticas Integrativas e Complementares 

o “Equilíbrio do Ser” que funciona como um serviço de 

referência para as vivências de práticas integrativas e 

complementares no SUS e dispensação de medicamentos 

fitoterápicos.  

Para ter acesso aos medicamentos fitoterápicos, se faz 

necessário que o usuário procure o serviço de saúde e que lá 

exista um profissional habilitado a fazer a prescrição das 
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plantas medicinais ou de fitoterápicos (medicamentos 

fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos). Assim esse 

usuário deverá se dirigir ao Centro de Práticas Integrativas para 

adquirir esses fitoterápicos. 

É importante considerar que os municípios devem 

elaborar sua própria Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUNE) pautada no perfil de morbidade da sua 

população tendo por base a relação nacional de medicamentos 

essenciais (RENAME), considerando a prevalência e a 

incidência de doenças e a organização dos serviços de saúde 

mas avançando para outras práticas terapêuticas, a exemplo da 

Fitoterapia, homeopatia, florais, entre outros (DAL PIZZOL et 

al., 2010). 

De acordo com os dados analisados foram dispensadas 476 

prescrições de medicamentos fitoterápicos no Centro de Práticas 

Integrativas “Equilíbrio do Ser” no ano de 2016, advindas de diferentes 

unidades de saúde do município de João Pessoa. Esse número é 

relativamente baixo, considerando o número de unidades básicas de 

saúde no município de João Pessoa, e ao fato da Fitoterapia poder ser 

ofertada enquanto terapêutica não só para as unidades de saúde, mas 

também para os serviços de média complexidade. 

Após a definição do número de prescrições dispensadas 

(476), o próximo passo foi avaliar quais foram as unidades de 

saúde que prescreveram medicamentos Fitorerápicos, e 

quantas prescrições foram feitas por cada unidade. Conforme 

dados analisados, do universo de 170 unidades de saúde da 

família existente no município de João Pessoa, apenas 38 

unidades de saúde (22%) prescreveram medicamentos 

Fitoterápicos no ano de 2016, conforme expresso no Gráfico 1.   
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Figura 1 – Percentual de prescrições de fitoterápicos 

dispensados em Unidades de Saúde, em João Pessoa-PB no 

ano de 2016 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar esses dados se faz necessário considerar algumas 

questões: Primeiro, existe uma política vigente que normatiza o uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos no SUS (BRASIL,2006). A 

Fitoterapia foi implantada no município de João Pessoa desde 2006 e 

os medicamentos fitoterápicos estão sendo dispensados no Centro de 

Práticas Integrativas desde 2012. Entretanto, tem sido observado um 

descompasso entre o que é ofertado e o que é prescrito.  

Isso sugere a falta de capacitação dos profissionais para 

prescreverem a Fitoterapia, além da falta de sensibilização da 

população para demandar desses profissionais a prescrição desses 

produtos e a falta de organização da rede para garantir todas as etapas 

que compreendem a cadeia produtiva do fitoterápico:  produção, 

processamento, aquisição de insumos, manipulação, prescrição e 

dispensação (FIGUEIREDO, 2013). 

A próxima etapa desse trabalho foi conhecer o perfil 

sócio demográfico do usuário das unidades de saúde do 

município de João Pessoa. Após a análise das 476 prescrições 
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de medicamentos fitoterápicos arquivados no Equilíbrio do ser, 

foi possível constatar que dentro dos parâmetros 

sociodemográficos como idade, naturalidade, renda familiar, 

tipo de residência, hábitos de vida, nível de escolaridade, 

estado civil, dentre outros apenas o parâmetro gênero foi 

identificado. 

Assim foi possível observar que 321 prescrições (68%) 

foram de usuários do gênero feminino e 155 (32%) do gênero 

masculino (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição do número usuários de medicamentos 
fitoterápicos por gênero  

Gênero N (476) % 

Feminino 321 68 

Masculino 155 32 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Lei Federal 5.991/73, que rege sobre as prescrições médicas 

afirma que nelas devem constar o nome do paciente/usuário, data, 

nome do medicamento a ser administrado, concentração, dose, via de 

administração, período de tratamento, dados do prescritor, devendo 

estar legíveis e sem apresentar rasuras (BRASIL 1973). Também foi 

observado que o local da pesquisa não dispõe de um sistema de registro 

de informações sociodemográficas, como idade, naturalidade, renda 

familiar, tipo de residência, hábitos de vida, nível de escolaridade, 

estado civil, dentre outros o que fragiliza a construção de indicadores 

para subsidiar políticas públicas de avaliação do programa de 

Fitoterapia no município. 

Um estudo realizado por Vieira (2017), dos 20 indivíduos 

entrevistados na pesquisa, 14 (70%), eram do gênero feminino, e os 
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demais 6 (30%) do gênero masculino. Um estudo realizado por Defini 

e Oliveira (2015), com 100 usuários, observou que 61% dos 

participantes da pesquisa eram do gênero feminino e 39% do gênero 

masculino. Com isso, o presente estudo corrobora com os acima 

citados. 

 Tal constatação fomenta a ideia de que as mulheres ainda 

procuram com mais frequência os serviços de saúde e se preocupam 

mais com seu estado do que os homens, o que ressalta a importância 

de uma maior cobertura e incentivo aos programas de saúde do 

homem. 

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares Equilíbrio 

do Ser funciona como um serviço de referência para prestação de 

vários serviços referentes a práticas terapêuticas, inclusive 

dispensação de medicamentos fitoterápicos para toda rede básica do 

município de João Pessoa. Dessa forma, com base no levantamento 

realizado nesse serviço, foi constatada a existência de 14 

medicamentos fitoterápicos disponibilizados a população, e estes 

foram organizados na tabela 2 com a sua forma farmacêutica, 

indicação e dose.  

 

Tabela 2 - Medicamentos fitoterápicos disponibilizados no 

Centro de Práticas Integrativas Equilíbrio do Ser – PB 

Medicamentos 
Forma 

Farmacêuti
ca 

Indicação Dose 

Alcachofra 
(Cynara 

sclolynnus) 
Cápsula 

Constipação 
ocasional 

300 mg 

Arnica (Arnica 
Montana L.) 

Pomada 
Contusões; 
hematomas 

30 g 
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Babosa (Aloe 
Vera) 

Gel Queimaduras 30 g 

Cáscara Sagrada 
(Rammus 

pursshiana) 
Cápsula 

Constipação 
ocasional 

380 mg 

Castanha da índia 
(Aesculus 

hippocastanum) 

Cápsula ou 
comprimido 

Síndrome 
vericosa; 

hemorroida 
170 mg 

Castella Asiática 
(Hydrocotyle 

asiática) 
Comprimido 

Insuficiência 
venosa 

320 g 

Espinheira Santa( 
Maytenus 
ilicifolia) 

Cápsula 
Antiácido; 

antidispéptico 
380 mg 

Guaco (Mikania 
glomerata) 

Xarope Expectorante 100 ml 

Hera (Hedera helix 
L.) 

Xarope 

Mucolítico; 
expectorante; 
broncodilatado

r 

100 ml 

Hipérico 
(Hypericum 
perforatum) 

Cápsula 
Depressão 

leve e 
moderada 

300 mg 

Isoflavona de soja 
(Glycine max L.) 

Cápsula 
Reposição 
hormonal 

75 mg 

Isoflavona de soja 
(Glycine max L.) 

Cápsula 
Reposição 
hormonal 

150 mg 

Óleo de borragem 
(Borragem 
officinalis) 

Cápsula 

Tratamento de 
sintomas pré-
menstruais; 

artrite 
reumatóide 

980 mg 

Plantago 
(Plantago ovata 

Forssk) 
Suspensão 

Laxante na 
obstipação 

crônica 
Sachê 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A confecção da lista com os medicamentos fitoterápicos 

disponíveis e distribuídos pelo Centro de Práticas é realizado a 

partir de uma construção conjunta com médicos prescritores de 

fitoterápicos, que, com base n perfil de adoecimento da 

população adscrita em cada região de atendimento, listaram os 

medicamentos mais prescritos. 

No Brasil, no período de 2013 a 2015, a busca por tal 

tratamento intensificou-se, crescendo 161%, e vem crescendo 

de maneira considerável até o presente ano. Esse alto índice 

de uso de plantas medicinais se dá devido a eficácia terapêutica 

desse medicamento, ao contexto cultural no qual ele encontra-

se inserido, ao baixo índice de efeitos colaterais, ao fácil acesso 

e em muitos casos em especial se manipulado, ao custo 

reduzido (BRASIL, 2016). 

 Assim o próximo passo foi identificar dentre os 

medicamentos fitoterápicos disponibilizados no centro de 

Práticas Integrativas e Complementares, quais os mais 

dispensados. 

 

Tabela 3 - Medicamentos fitoterápicos mais dispensados no 
Centro de Práticas Integrativas Equilíbrio do Ser – PB 

Medicamentos fitoterápicos  N (519)) % 

Hera (Hedera helix)         192 37 
Guaco (Mikania glomerata)  91 18 
Isoflavona de Soja (Glycine max L.)  61 12 
Arnica (Arnica montana)  60 12 
Castanha da índia (Aesculus 
hippocastanum) 

 30 6 

Cáscara sagrada (Rammus pursshiana)  21 4 
Hipérico (Hypericum perforatum)  19 4 
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Valeriana (Valeriana officinalis)  11 2 
Alcachofra (Cynara sclolynnus)  12 2 
Centella asiática (Hydrocotyle asiática)  7 2 
Plantago (Plantago ovata forssk)  6 1,2 
Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia)  5 1 
Óleo de Borragem (Borragem officinalis)  2 0,4 
Babosa (Aloe vera)  1 1 
Unha de Gato (Uncaria tomentosa)  1 0,2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Hera (Hedera helix) foi o fitoterápico mais dispensado 

no Equilíbrio do Ser e tal fato pode ser justificado pelo alto índice 

de doenças no aparelho respiratório. Consiste em um 

medicamento fitoterápico que atua nas vias aéreas, com função 

broncodilatadora, mucolítica e expectorante (ANVISA,2017). O 

efeito expectorante deste medicamento,foi amplamente 

observado e apresentou também melhoria no quadro de 

dispinéia e obstrução brônquica, e a frequência de tosses dos 

usuários foi reduzida (ANVISA, 2018). 

O guaco é utilizado no tratamento da asma, bronquite e 

no combate à tosse. Estudos mostram que o guaco está 

relacionado com a broncodilatação e relaxamento da 

musculatura lisa respiratória, o que pode estar relacionado ao 

bloqueio dos canais de cálcio, acompanhado de ações anti-

inflamatória e antialérgica (BRASIL, 2018). 

Um estudo realizado por Martinazzo et al (2013) em volta 

Redonda e Barra Mansa, com 65 indivíduos, relatou que os 

fitoterápicos mais utilizados foram: Cáscara sagrada (3,1%), 

Caralluma, Chá verde (18%), Citrus aurantium, Castanha da 

índia (3,1%), Centella asiática (3,1%), Feijão branco, Ginkgo 

biloba (18%), Garcínia, Hipérico (3,1%), Isoflavona (18%), 
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Kawa kawa (3,1%), Koubo, Pholia magra (3,1%), Porangaba, 

Passiflora incarnata (3,1%), Sene (3,1%), Valeriana (3,1%). 

Dentre os fitoterápicos existentes no estudo citado, 7 são 

também encontrados na presente pesquisa, como a Cáscara 

Sagrada, Castanha da índia, Centella asiática, Hipérico, 

Isoflavona, Passiflora incarnata e Valeriana, dessa forma, a 

pesquisa corrobora com o estudo acima citado.   

 

Figura 4 - Classificação dos medicamentos mais prescritos de 
acordo com os sistemas 

 
                                           Fonte: Dados da pesquisa 

   

O sistema respiratório se destacou com 283 (55%), 

seguido de sistema tegumentar 61 (13%), sistema endócrino 63 

(10%), sistema digestório 44 (8%) e cardiovascular 37 (8%) e 

sistema nervoso 30 (6%).  

 Em um estudo realizado por Schwambach; Amador 

(2007), com 296 pessoas constatou que a frequência do uso de 

plantas medicinais do trato gastrointestinal foi de 28%, seguido 

do aparelho respiratório com 11%, sistema nervoso 9%, 
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doenças endócrinas 4% e pele e anexos 3%. O único parâmetro 

próximo desta pesquisa foi o do sistema nervoso, já os demais 

sistemas analisados diferiram. 

Conforme o crescimento acelerado de morbidades por 

doenças transmissíveis e não transmissíveis, a capacitação de 

recursos humanos, maior atuação da indústria e o 

envelhecimento da população, tem se observado uma grande 

mudança no processo saúde-doença na sociedade brasileira. 

Tal fato está relacionado ao aumento da busca pelo uso de 

medicamentos e o crescente número de prescrições nos 

serviços de saúde (MALTA, 2006). 

 

Figura 5 – Distribuição percentual dos meses de prescrições de 
medicamentos Fitoterápicos dispensadas no município de João 
Pessoa em 2016 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 6, os meses 

de maior prescrição de medicamentos fitoterápicos no universo de 476 

foi junho (21%), seguido dos meses de março (19%), agosto (14%), 

maio (9%), julho e janeiro com (8%), fevereiro e abril com (6%), 

novembro (4%), setembro e outubro (2%) e dezembro (1%).  
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O mês de junho foi o período de maior número prescrições 

devido as mudanças climáticas, visto que é um período de maior 

incidência de chuvas e alteração de temperatura, levando ao 

aparecimento ou agravos de doenças, por exemplo, alergias ou doenças 

broncopulmonares. Tal fato está intimamente relacionado com o alto 

índice de prescrições de expectorantes, broncodilatadores, como 

Guaco e Hedera helix no mesmo período. 

Quando analisamos os profissionais que mais prescreveram 

medicamentos fitoterápicos, dispensados no centro de Práticas 

integrativas e Complementares Equilíbrio do Ser, foi possível 

constatar que o médico (98%), dentista (1,47%), enfermeiro (0,21%) 

foram os responsáveis pelas prescrições (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Profissionais que mais prescreveram os fitoterápicos 
dispensados no Centro de Práticas Integrativas Equilíbrio do 
Ser – PB 

Especialidade N(476) % 

Médico 468 98,31 

Cirurgião dentista 7 1,47 

Enfermeiro 1 0,21 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante de um estudo realizado por Araújo et al, (2014), 

em 420 prescrições, pode-se observar que dentre os 

profissionais habilitados para prescrever medicamentos 

fitoterápicos, os mais citados são médicos (18%), enfermeiro 

(18%) seguindo de dentista (9%), dentre. Este estudo corrobora 

com a atual pesquisa, em que o maior percentual de prescrição 

é advindo do profissional médico (98%). 
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A maior demanda nas unidades de saúde por 

atendimento de profissionais é para consultas médicas, e dessa 

forma, o medicamento fitoterápico poderá ser prescrito, pois ele 

é ofertado pelo município. Entretanto, o número de prescrições 

no presente estudo é baixo, considerando que poucos médicos 

prescrevem. Isso está relacionado ao fato de não terem 

formação nessa área, ao descrédito no fitoterápico, a falta de 

capacitação em serviço para essa prescrição, entre outros.   

Quanto aos cirurgiões dentistas, um estudo feito por Reis 

et al (2014), mostra que em um total de 200 dentistas 

entrevistados, cerca de 15 % afirmaram que tiveram uma 

capacitação teórica sobre a fitoterapia anteriormente na 

graduação. O pequeno número de prescrições, está 

relacionado ao fato de os medicamentos fitoterápicos 

disponíveis no Equilíbrio do Ser não terem uma indicação direta 

na saúde bucal. 

Não foi identificado nenhuma prescrição oriunda de 

Farmacêutico, mesmo a classe estando acobertada pela 

resolução CRF 586/2013, que permite ao profissional 

farmacêutico prescrever medicamentos, desde que sejam 

isentos de prescrição. Vale salientar, que a mesma resolução, 

afirma que o profissional deve estar habilitado para exercer tal 

função (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, 2013). 

Os medicamentos são bens de serviços que contribuem 

para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, 

apresentando benefícios sociais e econômicos, muito embora a 

sua utilização não seja isenta de riscos. A prescrição objetiva o 

auxílio de uma administração correta dos medicamentos, 

favorecendo a adesão ao tratamento (LIMA et al., 2017). 
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Uma prescrição elaborada de maneira correta, contendo 

todos os itens necessários e obrigatórios, influencia diretamente 

na eficácia do tratamento e previne erros de dispensação e 

administração. Caso a prescrição não esteja adequada às 

normas estabelecidas, por exemplo, uma prescrição ilegível, 

incompleta, pode resultar em uma não adesão ao tratamento ou 

ainda uma piora no quadro clínico do usuário ou paciente 

(JACOBSEN; MUSSI; SILVEIRA, 2015). 

A Lei Federal 5.991/73 estabelece as informações que 

não podem faltar na prescrição, como: nome do 

paciente/usuário, data, nome do medicamento a ser 

administrada, concentração, dosagem, via de administração, 

período de tratamento, dados do prescritor, devendo estar 

legíveis e sem apresentar rasuras (BRASIL,1973).  

Segundo Santos et al. (2019), a prescrição é um 

instrumento muito importante na relação entre o prescritor e o 

usuário/paciente, e qualquer erro em sua formação, pode 

acarretar em graves problemas ao indivíduo. Diante disso, se 

faz necessário a atenção farmacêutica, que objetiva prestar 

cuidados ao usuário, auxiliando-o nos cuidados com o 

medicamento para se obter um sucesso farmacológico e um 

bom tratamento. 

De acordo com os dados analisados, das 476 

prescrições, 230 prescrições (49%) foram caracterizadas com 

pelo menos algum erro de prescrição (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Distribuição de erros nas prescrições de 
medicamentos fitoterápicos no Centro de Práticas Integrativas 
e Complementares Equilíbrio do Ser 

Tipos de erros de prescrição N (220) % 

Ausência de dose 10 4,5 

Ausência de período do tratamento 100 45,5 

Ilegível  25 11,4 

Falta da identificação da unidade de 

saúde  

95 43,2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estudo realizado por Acúrcio et al (2010), a partir da 

análise de 438 prescrições, 61(13,9%) foram excluídas na 

pesquisa por serem ilegíveis, entretanto, um número bem 

abaixo da presente pesquisa. 

A inexistência do período de tratamento pode configurar 

no uso prolongado e inadequado dos fitoterápicos, pois na 

ausência deste, os indivíduos poderão optar por utilizar em 

qualquer tempo, não obtendo assim, o sucesso 

farmacoterapêutico (SOUSA et al, 2014). 

A  ilegibilidade  da  prescrição  tem  sido  responsável  

por  graves  problemas  de  saúde,  e a dispensação  de  

prescrições  nestas  condições  pode  levar a erros, inclusive 

quando existem medicamentos com nomes parecidos, com a 

maior probabilidade da ausência de um efeito terapêutico 

positivo. No tocante ao não preenchimento da posologia, tal 

erro na prescrição pode ocasionar a administração de doses 

inferiores ou superiores ao que é indicado, podendo levar ao 

aparecimento de reações adversas, intoxicações ou o paciente 

pode chegar ao óbito (MASCHIO;  NAKAZONE;FURINI,2014). 
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Para ser considerada apropriada, além de estar dentro 

dos parâmetros da legislação, a prescrição precisa garantir o 

uso racional, levando em consideração o custo-efetividade para 

o melhor tratamento do indivíduo (SOUSA et al, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

  Portanto, é possível concluir que os usuários do Centro de 

Práticas Integrativas e Complementares Equilíbrio do Ser são, 

em sua maioria, do gênero feminino. Os medicamentos 

fitoterápicos mais dispensados foram Hedera helix e Guaco, 

sendo o sistema respitatório o que mais apresentou 

adoecimento principalmente no mês de junho quando ocorre 

alterações de temperatura. Dentre os erros de prescrição 

analisados se destacam a ausência do período de tratamento e 

a falta de identificação da Unidade Básica de Saúde. 

  A associação de vários medicamentos constitui um fator 

de risco para o surgimento de interações medicamentosas, 

muitas vezes potencializando seus efeitos terapêuticos, 

acarretando agravos e outros problemas de saúde. Houve uma 

maior ocorrência de associação entre a amoxicilina/hedera e 

amoxicilina/guaco e o profissional que mais prescreveu foi o 

médico. 

  O profissional farmacêutico é de grande importância 

nesse contexto, sendo responsável pelo estímulo ao uso 

racional de medicamentos. É necessário um investimento no 

sistema de informação do serviço de saúde, com sensibilização 

dos profissionais para o preenchimento das informações 

relacionadas aos usuários, dessa forma, facilitando a 

organização do serviço. 
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  É importante estimular os profissionais de saúde no 

tocante a capacitação na área da fitoterapia, a fim de ampliar o 

alcance de sua prescrição e consequentemente o uso desta 

terapêutica no âmbito do SUS. Assim, faz-se necessário a 

realização de novos estudos sobre as prescrições de plantas 

medicinais e medicamentos fitoterápicos no município de João 

Pessoa, visto que a literatura necessita de informações. 
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RESUMO: A classe de anti-histamínicos possui diversos 
empregos terapêuticos, como ansiolíticos leves e no tratamento 
de processos alérgicos, incluindo o controle das alergias 
repiratórias. Essas doenças apresentam alta incidência na 
população e sua sintomatologia interfere diretamente na 
qualidade de vida dos portadores. Além disso, a maioria dos 
estudos sobre as alergias respiratórias são realizados em 
crianças, sendo notada uma carência literária de dados das 
populações acima de 18 anos. Com base nessa problemática,  
o estudo teve como objetivo delinear o perfil de utilização de 
anti-histamínicos no tratamento de alergias respiratórias por 
estudantes de saúde na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Trata-se de um estudo, transversal, descritivo e de 
natureza quantitativa, de campo, realizado através de 
questionário. A partir da amostra final de 185 estudantes, pode-
se observar como resultados: 74% eram mulheres, tinham entre 
18-22 anos 77,3%, 30,8% tinha renda entre um e dois salários 
mínimos, 91% permaneciam em ambiente climatizado, 57% 
não praticavam exercício e 79% não fumava. Com relação às 
alergias respiratórias, 35,1% apresentava sinusite e 28,6% 
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rinite. Poeira (23%) e mudança climática (20,5%) foram 
consideradas os fatores que mais desencadeavam as alergias. 
O medicamento mais utilizado foi o Maleato de 
dexclorfeniramina (33%) e o efeito adverso mais relato foi o 
sono (58%), a frequência de utilização mais descrita foi “de vez 
em quando” (52,4%).  
Palavras-chave: Anti-histamínicos. Processos alérgicos. 

Impactos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças respiratórias crônicas (DRC) compreendem 

um grupo de manifestações clínicas que afetam as vias aéreas 

superiores e inferiores do trato respiratório. Dentre as doenças 

presentes nessa classificação, podem-se destacar aquelas que 

são desencadeadas por processos alérgicos crônicos, como 

asma, rinite alérgica e sinusite alérgica (NARCISO, 2014). 

Essas alergias são oriundas das alterações de 

mecanismos de hipersensibilidade do tipo I, de característica 

imediata e com o envolvimento de imunoglobulina E (IgE). Tais 

doenças são conhecidas pela sua etiologia multifatorial, 

estando associada a fatores genéticos, bem como de hábitos 

de vida, como o uso de cigarros e exposição a patógenos 

((ABBAS, 2015). 

A epidemiologia a respeito das doenças alérgicas 

respiratórias no Brasil não é precisamente conhecida, 

entretanto, de modo geral, estudos relatam prevalência de 7 a 

25% na população, sendo mais comum em crianças. O 

aumento do número de casos da DRC configura-se como um 

problema de saúde pública, pois essas são responsáveis por  

7% das mortes no mundo (LEAL et al., 2015; BRASIL, 2016). 
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O tratamento das doenças alérgicas é, em grande parte, 

feito pelo uso de anti-histamínicos. Essa classe de 

medicamentos é antagonista ao receptor histamínico H1 que 

medeia a resposta alérgica. Na indústria farmacêutica, é 

possível encontrar duas classes de anti-histamínicos, a de 

primeira geração e a de segunda geração, na qual a principal 

diferença existente entre elas está relacionada aos efeitos 

adversos relevantes presentes no de primeira geração e 

ausentes no de segunda (GOLAN et al., 2014). O uso de anti-

histamínicos é principalmente empregado nos casos de rinite e 

sinusite alérgica, que se configura como a preponderante 

dentre as demais, acometendo por volta de 20% da população 

brasileira (FERNANDES et al., 2017). 

Tendo em vista o incômodo que os sintomas das alergias 

causam à vida dos indivíduos, além dos efeitos adversos que o 

medicamento utilizado no tratamento pode provocar ao usuário, 

esse estudo tem como objetivo central  determinar o perfil de 

utilização dos anti-histamínicos no tratamento de alergias 

respiratórias pelos estudantes do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Como objetivos secundários, buscou-se caracterizar a 

forma clínica das alergias mais incidente; traçar os principais 

fatores responsáveis pelo aparecimento das doenças alérgicas 

respiratórias; identificar o perfil de utilização de anti-

histamínicos; estimar a frequência de utilização de anti-

histamínicos, e identificar quais os principais efeitos adversos 

da medicação e sua interferência na produtividade do indivíduo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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A presente pesquisa versa sobre um estudo 

farmacoepidemiológico, transversal, descritivo e de natureza 

quantitativa. A mesma foi desenvolvida com estudantes do 

(CCS) da  UFPB, campus I, no município de João Pessoa-PB. 

De um total de 2.433 alunos, foi definida a amostra com 332 

participantes, utilizando-se a fórmula de populações finitas, com 

nível de confiança de 95%.  

 A partir da definição da amostra, foram adotados dois 

critérios de inclusão, ou seja, indivíduos maiores de 18 anos, no 

período de novembro de 2018 a janeiro de 2019, e portadores 

de alguma doença alérgica respiratória; e um critério de 

exclusão que se referiu à recusa em assinar o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. Portanto, após a aplicação 

desses critérios, obteve-se a amostra final de 185 estudantes 

participantes. 

 O desenvolvimento do estudo foi realizado através da 

aplicação de um questionário estruturado, contendo os 

seguintes critérios de análise: sociodemográfica (sexo, idade, 

renda em salários); hábitos de saúde (prática de atividade 

física, permanência em ambientes climatizados; uso de 

cigarro); tipo de alergia respiratória; fatores que desencadeiam 

a alergia; principais impactos das alergias na vida dos 

estudantes e terapêutica (qual medicamento mais utilizado, 

frequência de uso e efeitos adversos). 

 Através de análises estatísticas descritivas, os 

resultados obtidos pela aplicação do questionário foram 

analisados por meio do programa Excel versão 2013, bem 

como os gráficos e tabelas. Com relação aos aspectos éticos, 

esse estudo foi submetido Comitê de Ética em Pesquisas do 

CCS da UFPB - João Pessoa e aprovado sob o Parecer nº 

2.992.216. 



PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE ANTI-HISTAMÍNICOS PELOS ESTUDANTES DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

608 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi avaliado o perfil sociodemográfico dos 

estudantes, como demonstrado na tabela 1,  no qual 136 (74%) 

eram do gênero feminino e 49 (26%), do gênero masculino. No 

que se refere à faixa etária, 143 (77,3%) dos entrevistados 

tinham idade entre 18-22 anos, 25 (13,5%) tinham entre 23-27 

anos, 12 (6,5%) entre 28-32 anos, quatro (2,2%) entre 33-37 

anos, e um (0,5%) na faixa de 48-52 anos. Em relação à renda 

dos indivíduos, 29 (15,7%) recebiam até um salário mínimo, 57 

(30,8%) ganhavam entre um e dois salários, 50 (27,0%) 

recebiam entre três e quatro salários, e 49 (26,5%) relataram 

ter mais de quatro salários como renda. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos estudantes do 

CCS/UFPB, portadores de alergias respiratórias, João Pessoa 

– PB, 2018. 

Variável  

 

n 

 

% 

 

 

Gênero 

 

Masculino 

Feminino 

49 

136 

26 

74 

 

 

 

Faixa-etária 

 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

48-52 

143 

25 

12 

4 

1 

77,3 

13,5 

6,5 

2,2 

0,5 
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Renda (em 

salários 

mínimos) 

Até 1 

Entre 1 e 2 

Entre 3 e 4 

Acima de 4 

29 

57 

50 

49 

29 

29 

21 

20 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Considerando o gênero dos entrevistados, o maior 

percentual do sexo feminino portadores de alergias 

respiratórias pode estar associado com a representatividade 

dessa população no estado da Paraíba, que, segundo dados do 

IBGE (2014), é de cerca de 51% da população, bem como na 

UFPB. Estes dados são corroborados por outro estudo 

realizado com estudantes dessa mesma instituição e que 

evidenciou o maior percentual desse gênero (ALCÂNTARA, 

2018).  

Acredita-se que esse percentual mais elevado esteja 

relacionado ao maior interesse e cuidado das mulheres, que 

frequentam mais os serviços de saúde, facilitando o diagnóstico 

das doenças. Os hormônios sexuais também interferem, pois 

foi observado que as crises de asma oscilam de acordo com o 

ciclo menstrual e, após a menopausa, a incidência diminui 

(FONSÊCA, 2016). Ademais, foi constatado que mulheres que 

fazem reposição hormonal têm maior probabilidade de 

desenvolver essa condição. Dessa forma, com base nas 

divergências demográficas, culturais e biológicas entre os 

gêneros, é possível estabelecer a maior recorrência das 

mulheres nos quadros de atopias respiratórias. 

Dados acerca da epidemiologia das doenças 

respiratórias na população adulta são escassos, uma vez que o 

método de avaliação utilizado no Brasil para o diagnóstico de 

alergias respiratórias, segundo o International Study of Asthma 
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and Allergies in Childhood (ISAAC), é limitado a crianças e 

adolescentes (IV CONSENSO BRASILEIRO SOBRE RINITES, 

2017).  Uma revisão da literatura sobre os aspectos 

epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos da rinite 

alérgica realizada por Ibiapina e colaboradores (2008) 

evidenciou que 21% da população adulta europeia,  entre 20 a 

44 anos têm rinite alérgica. Além disso, cerca de 28,2% da 

população brasileira segundo dados do (ISAAC) apresentam 

asma e rinite (ARAÚJO, 2014). Nessa perspectiva, o perfil de 

idade da presente pesquisa está dentro dos dados da faixa 

etária expressa na literatura. 

Além disso, de acordo com o Ministério da Educação a 

média da idade dos estudantes universitários é de 21 anos, o 

que pode influenciar quantitativamente, no número dos 

estudantes entrevistados, refletindo no perfil de idade dos 

estudantes de alergias respiratórias (BRASIL, 2011). 

Quanto à renda dos estudantes, foi observado que 

grande parte recebia entre 3 e 4 salários mínimos e um 

percentual considerável, acima de 4 salários como 

demonstrado na tabela 1. Um estudo realizado por Vasconcelos 

e colaboradores (2011),  em Itajubá- MG, com crianças de 6 a 

14 anos, correlacionou a presença de alergias com a renda, no 

qual o maior percentual para as alergias foi de crianças em que 

que a renda familiar dessas era de 6 a 8 salarios mínimos. 

Embora as populações estudadas sejam distintas, foi 

evidenciado um alto percentual de indivíduos com alergias, mas 

com renda superior a quatro salários mínimos.  

Uma possível justificativa para essa ocorrência poderia 

estar baseada na teoria da higiene, que discorre sobre a relação 

entre a exposição aos antígenos na infância e a diminuição do 

desenvolvimento de alergias. Subtende-se que os estudantes 
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que possuem melhor qualidade de vida estariam menos 

susceptíveis ao contato com antígenos na primeira infância, o 

que influenciaria na não adaptação do sistema imunológico 

para essas moléculas, desencadeando o maior perfil de 

resposta de hipersensibilidade do tipo I e, consequentemente, 

o aparecimento das alergias (VASCONSELOS, 2011).  

Também foram avaliados os hábitos de vida dos 

estudantes, com relação à permanência em ambientes 

climatizados, à prática de atividade física e ao uso de cigarro, 

com os seguintes resultados: 168 estudantes (91%) 

permaneciam frequentemente em ambientes climatizados 

enquanto 17 deles (9%) não; 105 estudantes (57%) não faziam 

exercícios de qualquer natureza e 80 (43%) praticavam algum 

tipo de atividade e (3%) se declararam fumantes, (17%) 

fumantes passivos e (79%) relataram não fumar nem conviver 

com fumantes. (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição percentual quanto aos hábitos de vida  

dos esudantes do CCS/UFPB, João Pessoa – PB,  

Variável 

 

 

 

% 

 

Prática de 

atividade física 

 

 

Uso de cigarro 

 

  

 

Sim 

Não 

 

Fumante 

Fumante passivo 

Não 

 

 

Sim 

43 

57 

 

3 

17 

79 

 

 

91 
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Permanência em 

ambiente 

climatizado 

Não 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Com a análise dos aspectos referentes aos hábitos de 

vida dos estudantes, foi observado que o maior percentual foi 

de estudantes sedentários. Esse comportamento pode estar 

relacionado à acentuação das manifestações clínicas das 

alergias ou doenças respiratórias como falta de ar, dor no peito 

e tosse, gerando um desincentivo para a prática de atividade 

física (GUTHOLD, 2018). 

Em outro aspecto relacionado aos hábitos de vida, foi 

constatado que 91% dos discentes vivem frequentemente em 

ambientes climatizados. É inegável que a composição do ar 

interfere diretamente na qualidade de vida da população e deve 

ser tratada como um problema de saúde pública, pois tendo em 

vista que as propagações das doenças alérgicas ocorrem, 

principalmente, via aérea, a qualidade do ar exerce grande 

impacto nessas doenças. Somado a isso, grande parte dos 

ambientes fechados como cinemas, salas de aula, laboratórios 

e empresas, além de facilitarem a propagação de 

microrganismos, apresentam baixa qualidade do ar, devido à 

má higienização dos aparelhos refrigeradores (SILVA, 2017).  
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A síndrome do edifício doente é uma teoria que 

correlaciona o aparecimento de diversas doenças, sendo as 

principais delas de acometimento respiratório, como rinite e a 

asma, relacionadas às condições ambientais, principalmente no 

que se refere à ventilação do local (RIBEIRO, 2016). Logo, a 

manutenção inadequada dos aparelhos de refrigeração tem 

efetivamente um impacto negativo na saúde do indivíduo. 

Ribeiro e Lubisco (2016) observaram a presença, em ambientes 

climatizados, de espécies fúngicas patógenas que acometem o 

trato respiratório, e apontaram como principais manifestações 

clínicas nos indivíduos, a irritação nasal, e alterações 

dermatológicas e respiratórias. 

Dessa forma, supõe-se que a interferência na qualidade 

do ar pode estar interligada à manifestação de condições 

clínicas das doenças alérgicas respiratórias, haja vista que o 

atual estudo demonstra que mais de 90% dos estudantes 

portadores dessas doenças convivem frequentemente em 

ambientes climatizados que, na maioria das vezes, não se 

encontram em condições adequadas para evitar a propagação 

de microrganismos patógenos que desencadeiam ou acentuam 

os quadros alérgicos. 

No tocante ao uso do cigarro, a maior parte dos 

entrevisatados relataram não utilizar, nem conviver com 

pessoas que o utilizem, todavia é importante ressaltar que uma 

das medidas não farmacológicas que o IV Consenso de Rinites 

(2017) estabelece para se evitar os quadros alérgicos é evitar o 

contanto com o fumantes, bem como o hábito de fumar. Embora 

tenha sido observado que a maior parte dos estudantes da área 

de saúde não seja de fumantes, constata-se a ocorrência de 

alergias que pode está relacionada ao fato dessas doenças 
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possuírem diversos agentes causadores, sendo o cigarro 

somente um deles (SAKANO, 2018). 

Foi também avaliado o tipo de alergia respiratória 

predominante, no qual foi possível identificar que 35% dos 

estudantes apresentavam rinite, 28,6% sinusite, 24,3% rinite e 

sinusite e 1,1% apresentavam asma (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribuição percentual dos tipos de alergias 

respiratórias em estudantes do CCS/UFPB, João Pessoa – PB, 

2018 

                                  Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Segundo IV Consenso Brasileiro de Rinites (2017), em 

Curitiba-PR 47% dos adultos acima de 20 anos apresentam o 

quadro de rirnite alérgica, dado esse, que mais se aproximou 

do presente estudo (35,1%). Com relação a sinusite, um estudo 

publicado pela revista portuguesa Imunoalergologia apontou 

que dentre os entrevistados de 18 a 72 anos, 27% 

apresentavam o quadro de sinusite, dado que se aproxima da 

presente pesquisa (28,6%) (LOUREIRO, 2012). 

No que diz respeito às associações entre as condições 

clínicas descritas no trabalho, a mais recorrente na literatura 

refere-se à associação entre rinite e asma. Em estudo 
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desenvolvido por Brito e colaboradores (2015), foi relatado que 

apenas 1,7% dos estudantes apresentavam essa associação, 

corroborando o atual estudo, que foi de 1,6%. O percentual de 

associação entre rinite e sinusite, bem como de outras 

manifestações, descritas na figura 2, pode estar relacionado ao 

conceito de indissociabilidade entre as condições clínicas 

respiratórias, pois acredita-se que, as alergias respiratórias 

resultam de um processo inflamatório único (IBIAPINA et al., 

2008). Essa premissa é baseada em levantamentos 

epidemiológicos e procedimentos experimentais que 

demonstraram que a indução do desenvolvimento da resposta 

inflamatória, a partir da exposição de alérgenos, era 

responsável por um processo inflamatório generalizado, 

considerado pelos autores, como um único processo 

fisiopatológico para as doenças, justificando o acometimento 

duplo. 

Figura 2. Distribuição percentual dos fatores que estimulavam 

as crises alergicas nos estudantes do CCS/UFPB, João Pessoa 

– PB, 2018. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os principais agentes efetores que sensibilizam os 

indivíduos portadores de doenças atópicas são os 

aeroalérgenos, classificados como proteínas solúveis e de 

baixo peso molecular que apresentam característica de fácil 

dispersão no ambiente e de entrada no trato respiratório. Entre 

os aeroalérgenos de maior impacto social, estão os ácaros das 

poeiras, baratas e fungos e as fumaças oriundas tanto da 

poluição de carros e indústrias como do cigarro (ARAÚJO, 

2014). 

Dentre os fatores que acarretam aparecimento das 

alergias respiratórias, os mais citados pelos discentes foram a 

poeira (23%), mudanças climáticas (20,5%), fumaças (14,3% ) 

e umidade (11,3%), (Figura 2). Esses fatores estão diretamente 

relacionados aos citados no parágrafo anterior, uma vez que a 

poeira é um meio favorável ao acúmulo dos aeroalérgenos, 

assim como a umidade propicia o aparecimento de fungos e 

outros microrganismos indutores alérgicos. A fumaça, por sua 

vez, além de transportar agentes patológicos possui na sua 

própria composição, possui propriedades irritativas da mucosa  

respiratória (IV Consenso de Rinites, 2017). 

Ainda no quis diz respeito às mudanças climáticas, um 

estudo realizado em Monteiro- PB, por Alves e colaboradores 

(2015), demonstrou que o número de internações causadas por 

doenças que acometem o trato respiratório superior, como os 

casos de rinite e bronquite, aumenta no período de chuva. O 

mecanismo pelo qual as mudanças climáticas e a umidade 

interferem no quadro das alergias respiratórias ainda não é bem 

compreendido, entretanto é sabido que com o aumento da 

umidade, ocorre a proliferação de microrganismos oportunistas 
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como fungos e vírus que propiciam o aparecimento de tais 

condições clínicas (ALVES, 2015). 

Outro aspecto avaliado no presente estudo foi os 

impactos das alergias respiratórias na vida dos estudantes: 

23,8% descreveram que as alergias causam dor de cabeça; 

23,2% interferência no sono e 19,2% descreveram dificuldade 

de concentração, (figura 3). 

 

Figura 3. Distribuição percentual dos impactos das alergias 

respiratórias na vida dos estudantes do CCS/UFPB, João 

Pessoa – PB, 2018. 

                                        Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nas manifestações clínicas das alergias, é 

possível correlacioná-las aos dados da presente pesquisa, pois 

essas manifestações, que incluem a obstrução das vias aéreas, 

podem interferir na qualidade do sono e levar à fadiga, em 

consequência dessa inconstância no processo de descanso. 

Atrelado a isso, a dificuldade de concentração e o prejuízo no 

processo de aprendizado também são reflexos dos empecilhos 

gerados pelas manifestações fisiológicas decorrentes das 
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crises alérgicas, que causam mal-estar e interferem 

diretamente na qualidade de vida dos estudantes, que resulta 

em danos ao processo de aprendizagem e concentração. 

  Sob o ponto de vista farmacológico, foram levantados os 

principais medicamentos da classe dos anti-histamínicos 

utilizados pelos estudantes, a saber: Maleato de 

dexclorfeniramina (33%), Loratadina (24%) e Cloridrato de 

fexofenadina (17%). No tocante aos efeitos adversos 

decorrentes do uso de anti-histamínicos, pode-se observar que 

o sono correspondeu a 58% dos casos, boca seca, 10%, dor de 

cabeça, 8%, tontura, 8%, e 11% relataram não apresentar 

qualquer efeito adverso após utilização desses medicamentos. 

Quanto à frequência de utilização, foi observado que 52,4% dos 

estudantes utilizavam a medicação de vez em quando, 20,5%, 

raramente, 10,8% faziam uso diário, 4,1% não faziam uso, e 

2,2% descreveram outras frequências de utilização (Tabela 3). 

 Os anti-histamínicos são fármacos que atuam como 

agonistas inversos nos receptores histamínicos I. A principal 

utilização terapêutica desse medicamento é em relação às 

patologias alérgicas dermatológicas ou sistêmicas, que 

abrangem grande parte das alergias respiratórias. Na via de 

transdução envolvida, a histamina se liga aos receptores do tipo 

H1 para mediar, entre outros fatores, a resposta alérgica 

através da participação da proteína Gq11 e da fosfolipase C, 

que ativa a proteína quinase C (PKC). A PKC atua impedindo a 

separação das subunidades I-kB (complexo enzimático cinase 

I-kB) e NFkB (fator nuclear NFkB), responsáveis pela ativação 

de genes codificadores dos fatores de inflamação (GOLAN et 

al., 2014). 
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Tabela 3.  Avaliação da farmacoterapia quanto aos aspectos do 

perfil de medicamentos, frequência de utilização e efeitos 

adversos em estudantes do CCS/UFPB, João Pessoa – PB, 

2018. 

 

Variável  % 

 

 

 

 

 

Medicamento 

utilizado 

Maleato de 

dexclorfeniramina 

Cloridrato de 

fexofenadina 

Loratadina 

Desloratadina 

Cetirizina 

Hidroxizina 

Nenhum 

Outros 

 

33 

 

17 

 

24 

             7 

3 

5 

6 

5 

 

 

 

Frequência de 

utilização 

De vez em quando 

Diariamente 

Raramente 

Não 

Outros 

52,4 

10,8 

20,5 

14,1 

2,2 
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Efeitos adversos 

Sono 

Tontura 

Boca seca 

Dor no peito 

Dificuldade em 

respirar 

Dor de cabeça 

Nenhum 

Outros  

58 

8 

10 

2 

3 

 

8 

11 

1 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 
 

  O esquema terapêutico para o tratamento da rinite e da 

rinossinusite envolve tanto medidas farmacológicas como 

medidas não farmacológicas, como limpeza do ambiente, evitar 

exposição a fumaças, pólens e não possuir bichos ou qualquer 

objeto que facilite o acúmulo de aeroalérgenos (SAKANO, 

2018). 

  Com relação às medidas farmacológicas, incluem-se os 

descongestionantes nasais, os costicosteróides e os anti-

histamínicos, principalmente de segunda geração, sendo este 

trtamento preferido. Já no manejo clínico da asma, o tratamento 

farmacológico prioritário é a classe dos corticosteroides 

inalatórios e agonista beta adrenérgico. Como no presente 

estudo a maior incidência relatada foi de rinite, sinusite e a 

associação de ambas, justifica-se o perfil de utilização dos anti-

histamínicos (NARCISO, 2014). 

  Além disso, vale ressaltar que dentre os anti-

histamínicos mais consumidos, o Maleato de dexclorfeniramina 

e a Loratadina estão disponíveis gratuitamente no SUS, 

segundo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) (Brasil, 2018), o que poderia justificar a sua maior 
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incidência de utilização, levando-se em consideração a renda 

média dos estudantes que é, em sua maioria, de 1 a 2 salários 

mínimos.  

  Outros aspectos podem ser considerados para a escolha 

de tais medicamentos, como as condições biológicas de cada 

organismo, uma vez que o efeito farmacológico pode ser 

diferente em cada indivíduo, permitindo assim uma predileção 

do estudante ao medicamento que lhe confere melhor efeito. 

  No que diz respeito à frequência de utilização, não foram 

encontrados estudos que discorram sobre esse dado. No 

entanto, pode-se justificar a majoritariedade da frequência “de 

vez em quando” (52,4%) pelo fato do uso dos anti-histamínicos 

ser feito mediante o aparecimento da resposta alérgica, 

dependendo assim do quadro sintomatológico para que o 

tratamento medicamentoso inicie.  

  Os efeitos adversos apresentados pelos participantes 

dessa pesquisa são derivados das propriedades químicas dos 

anti-histamínicos.  obsevando-se a ocorrência de sonolência, 

boca seca e palpitação como os principais efeitos adversos 

após a sua utilização (GOLAN et al., 2014). Mais 

especificamente, a sonolência está relacionada à ação sedativa 

dos anti-histamínicos no Sistema Nervoso Central (SNC), 

devido à sua capacidade de atravessar a barreira 

hematoencefálica, enquanto a boca seca resulta da afinidade 

que os anti-histamínicos possuem com os receptores 

muscarinícos (M3) presentes nas glândulas salivares. Esses 

receptores estão envolvidos no processo de liberação da 

secreção salivar, logo seu bloqueio impede a liberação de 

saliva, resultando em boca seca (SILVERTHORN, 2017).   

   Também foi observado que a classe dos anti-

histamínicos pode desencadear o aumento do intervalo da onda 
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QT. Essa onda é uma representação do intervalo da duração 

total da atividade elétrica ventricular, logo, um aumento desse 

intervalo promove um quadro de arritmia nos pacientes 

(SILVERTHORN, 2017). Como os efeitos mais comuns dos 

medicamentos de primeira geração,  incluem sonolência, dor de 

cabeça, pressão baixa e palpitação, e os de segunda geração, 

cefaleia, boca seca e transtornos gastrointestinais (GOLAN et 

al., 2014). Os dados obtidos no presente estudo são coerentes 

com os feitos adversos relatados na literatura. 

 

CONCLUSÕES  

 

   Este estudo possibilitou um levantamento das condições 

epidemiológicas, hábitos de vida, fatores desencadeadores de 

alergias, bem como os seus tipos mais frequentes. A partir da 

correlação dos dados obtidos com o perfil de utilização dos anti-

histamínicos, foi observado que o sexo feminino foi o mais 

acometido por essas doenças e a faixa-etária mais incidente foi 

a de 18-22 anos, com renda de um e dois salários mínimos. A 

frequência de utilização foi relatada como ocasional pela 

maioria dos participantes e teve a sonolência como o efeito 

adverso mais comum. Com a identificação dos principais 

fatores que desencadeiam as alergias respiratórias, como a 

poeira, ambientes climatizados e mudança climática, foi 

também evidenciado o comportamento multifatorial das alergias 

respiratórias. 
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RESUMO: As alergias respiratórias apresentam grande 
impacto na vida dos seus portadores, no entanto poucos dados 
são relatados a respeito dessa condição clínica. Além disso, 
pouco se discute acerca da utilização dos anti-histamínicos, 
embora seja uma classe farmacológica que possua bastante 
tempo de uso. Nesse sentido, esse estudo visa delinear o perfil 
de utilização de anti-histamínicos pelos estudantes do Centro 
de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) da Universidade 
Federal da Paraíba. Trata-se de um estudo, transversal, 
descritivo e de natureza quantitativa, realizada em campo, 
através de questionário, apresentando como amostra final 178 
estudantes. Dentre os resultados destaca-se que 63% são 
mulheres, 78% estão na faixa etária de 18-22 anos, 29% 
apresentam renda entre um e dois salários mínimos. Além 
disso, 57% dos participantes não praticavam atividade física, 
43% eram fumantes passivo e 85% permaneciam 
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frequentemente em ambientes climatizados. Em relação a 
condição clínica dos estudantes, 29% tinham rinite e sinusite, 
28% rinite e 25% sinusite, sobre os impactos causados pelas 
alergias os mais descritos foram: dor de cabeça (31,6%), 
interferência no sono (23%) e fadiga (22%). No tocante a 
farmacoterapia, o medicamento mais utilizado foi maleato de 
dexclorfeniramina (51%), seguido da loratadina (21%) e 
desloratadina (19%), a frequênciade utilização mais descrita foi 
de “de vez em quando” (51%) e o efeito adeverso mais relatado 
foi do sono (50%). 
Palavras-chave: Alergias respiratórias. Estudantes. Anti-

histamínicos 

 

INTRODUÇÃO 

 

As reações alérgicas são respostas de 

hipersensibilidade do sistema imune, devido ao contato com um 

antígeno de natureza variada, como alimentos, pólen, insetos e 

fungos. A depender do composto responsável por desencadear 

a alergia, assim como o tipo de resposta de hipersensibilidade 

desenvolvida, do tipo I,II,II ou IV, as alergias podem ser 

alimentícias, medicamentosas e respiratórias (ABBAS, 2015). 

As alergias respiratórias são caracterizadas por sua 

etiologia multifatorial, sendo oriundas de mecanismos de 

hipersensibilidade do tipo I, (GRUMACH, 2009). Dentre os 

agentes responsáveis pelo quadro das alergias, destacam-se 

aqueles de fácil disseminação aérea, como ácaros, fungos e 

poluentes. Além disso, outros fatores, como tabagismo, a 

convivência em ambientes climatizados ou até mesmo 

ambientes propícios à infecção, somam-se às causas das 

doenças alérgicas respiratórias (LEAL et al., 2015). 
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A rinite alérgica, segundo o IV Consenso Brasileiro sobre 

rinites (2017), é uma disfunção de revestimento da mucosa 

nasal, no qual o indivíduo apresenta como sintomas: intenso 

corrimento nasal, congestão e espirros, correspondendo a 20% 

de todos os tipos de rinite (IV Consenso Brasileiro sobre rinites, 

2017). Os dados epidemiológicos acerca do quadro de rinites 

em adultos são pouco descritos, no entanto as alergias 

respiratórias, de um modo geral, acometem de 7 a 25% da 

população, com prevalência infantil (LEAL et al., 2015). 

A asma, por sua vez, é definida como doença 

inflamatória, no qual está associada a hiperresponsividade das 

vias aéreas, tendo com principais sintomas: tosse, dispneia e 

opressão torácica. Considerada como um problema mundial, 

acredita-se que, no Brasil existam aproximadamente 20 milhões 

de asmáticos, entre adultos e crianças. Além disso, essa 

doença apresenta alto índice de hospitalização, visto que, 

segundo o DATASUS, no ano de 2011, foram cerca de 160 mil 

hospitalizações de asmáticos, dado que ocupou o quarto lugar 

no ranking nacional (BRASIL, 2012). 

Como forma de tratamento medicamentoso, a classe dos 

anti-histamínicos é feita por grande parte dos portadores de 

alergias respiratórias. Farmacologicamente, os anti-

histamínicos agem como antagonistas dos receptores 

histamínicos H1. Essa classe medicamentosa se subdivide em 

anti-histamínicos de primeira geração e os de segunda geração, 

sendo o efeito adverso no sono a principal diferença entre eles, 

que é observado nos medicamentos de primeira geração e não 

nos de segunda não (CRIADO et al., 2010).  

Nesse sentido, as doenças alérgicas afetam diretamente 

a qualidade de vida de seus portadores, seja por meio dos 
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sintomas desencadeados pelas crises alérgicas, ou pelos 

efeitos colaterais dos medicamentos, a exemplo dos anti-

histamínicos. Dessa forma, o presente estudo tem como 

objetivo principal determinar o perfil de utilização dos anti-

histamínicos no tratamento de alergias respiratórias pelos 

estudantes do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 

(CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Secundariamente, buscou-se também verificar a forma clínica 

das alergias mais incidente; determinar os principais fatores 

responsáveis pelo acometimento das doenças alérgicas 

respiratórias; identificar o perfil de utilização de anti-

histamínicos; estimar a frequência de utilização de anti-

histamínicos, e identificar os efeitos adversos, predominantes, 

dos medicamentos e seu impacto na produtividade do indivíduo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo caracteriza-se como   farmacoepidemiológico, 

transversal, descritivo e de natureza quantitativa. A pesquisa foi 

realizada com estudantes do CCHLA da UFPB, campus I, no 

município de João Pessoa-PB. De um total de 3.325 alunos, foi 

definida a amostra com 345 participantes, utilizando-se a 

fórmula de populações finitas, com 95% como nível de 

confiança.  

A partir do cálculo amostral, foram impostos dois critérios 

de inclusão, a saber: indivíduos maiores de 18 anos, no período 

de novembro de 2018 a janeiro de 2019, e portadores de algum 

tipo de doença alérgica respiratória; já o critério de exclusão 

ocorreu pela não assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. Com isso, por meio da aplicação desses critérios, 
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a pesquisa apresentou como amostra final 178 estudantes 

participantes. 

O recurso metodológico utilizado para o recrutamento 

dos dados da pesquisa foi a aplicação de um questionário 

estruturado, contendo os seguintes critérios de análise: 

sociodemográfico (sexo, idade, renda em salários); hábitos de 

saúde (prática de atividade física, permanência em ambientes 

climatizados; uso de cigarro); tipo de alergia respiratória; fatores 

que desencadeiam a alergia; principais impactos das alergias 

na vida dos estudantes e terapêutica (qual medicamento mais 

utilizado, frequência de uso e efeitos adversos). 

Com relação à avaliação dos dados obtidos foi utilizado 

o programa Excel versão 2013, para análises estatísticas, 

sendo esses dados apresentados na forma de gráficos e 

tabelas construídas pelo mesmo programa. No tocante aos 

aspectos éticos, esse estudo foi submetido Comitê de Ética em 

Pesquisas do CCS da UFPB - João Pessoa e aprovado sob o 

Parecer nº 2.992.216. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os primeiros resultados obtidos do questionário 

representavam o perfil sociodemográfico dos discentes, como 

exposto na tabela 1, no qual 113 (63%) eram do gênero 

feminino e 65 (37%), do gênero masculino. No que se refere à 

faixa etária, 130 (73%) dos entrevistados tinham idade entre 18-

22 anos e 31 (17%) tinham entre 23-27 anos. Em relação à 

renda dos indivíduos, 52 (29%) recebiam até um salário 

mínimo, 52 (29%) ganhavam entre um e dois salários, 38 (21%) 
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recebiam entre três e quatro salários, e 36 (20%) relataram ter 

mais de quatro salários como renda. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos estudantes do 

CCHLA/UFPB portadores de alergias respiratórias, João 

Pessoa-PB, 2018. 

Variável  

 

n 

 

% 

 

 

Gênero 

 

Masculino 

Feminino 

65 

113 

37 

63 

 

 

 

Faixa-etária 

 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38-42 

43-47 

48-52 

130 

31 

6 

5 

2 

2 

2 

73 

17 

3 

3 

1 

1 

1 

Renda (em 

salários 

mínimos 

Até 1 

Entre 1 e 2 

Entre 3 e 4 

Acima de 4 

52 

52 

38 

36 

29 

29 

21 

20 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Embora a presente pesquisa apresente uma maior 

representatividade do gênero feminino nas alergias 

respiratórias, a literatura não apresenta estudos que distiguam 

o perfil dos portadores de alergia quanto ao gênero, o que 

impossibilita uma coparação direta com os dados expostos na 

tabela 1. 
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 Segundo o Ministério da Saúde, 6,4 milhões de 

brasileiros acima de 18 anos são acometidos pela asma. O sexo 

feminino apresenta cerca de 39% a mais de casos, se 

comparado aos homens. Esse percentual mais acentuado da 

população feminina pode estar relacionado aos hábitos de vida 

que as mulheres possuem, tendo em vista que as mesmas 

frequentam mais o serviço de saúde, facilitanto o processo de 

diagnóstico, não só para a asma, mas também para as demais 

condições clínicas levantadas nesse estudo. Dessa forma, a 

presente pesquisa corrobora a prevalência do gênero feminino 

nas alergias respiratórias (BRASIL, 2017). 

Em relação à renda dos estudantes, foi obtido o mesmo 

percentual para os que apresentavam renda de até um salário 

mínimo e de um a dois salários mínimos (29%). No entanto, é 

possivel observar uma homogeniedade dos dados com relação 

a esse objeto de análise. Isso pode estar relacionado ao fato de 

que os processos alérgicos apresentam um componente 

hereditário, no qual independe da condição financeira que o 

indíviduo possua (VASCONCELOS, 2011). Todavia, a renda do 

indivíduo repercute diretamente na sua qualidade de vida, 

principalmente em questões relacionadas à segurança, 

moradia e saúde. Nessa situação, as condições de moradia, em 

especial, podem interferir na manifestação das alergias 

respiratórias, no caso de exposição a ambientes que 

apresentam mofo, poeira e umidade, o que, por sua vez, 

representaria maior risco de contato com antígenos 

desencadeadores dessas atopias (BRASIL, 2018). Dessa 

forma, a maior incidência para jovens com renda entre um e 

dois salários mínimos pode estar atrelada à exposição do 

ambiente que os estudantes vivem. 
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Em seguida foram observados os hábitos de vida dos 

estudantes, sob os seguintes critérios de análise, permanência 

em ambientes climatizados,  prática de atividade física e uso de 

cigarro. Foram obtidos os seguintes resultados: 43% dos 

entrevistados praticavam atividade física, enquanto 57% não, 

17% eram fumantes, 43% se declararam fumantes passivos e 

40% alegaram não ter convívio com o cigarro, 85% 

permaneciam em ambientes climatizados, enquanto 15% não 

permaneciam (tabela 2). 

 

Tabela 2. Perfil dos hábitos de vida dos portadores de alergias 

respiratórias do CCHLA/UFPB, João Pessoa-PB, 2018. 

Variável  

 

% 

 

Prática de 

atividade física 

 

 

Uso de cigarro 

 

 

 

Permanência em 

ambiente 

climatizado 

Sim 

Não 

 

Fumante 

Fumante passivo 

Não 

 

 

Sim 

Não 

43 

57 

 

17 

43 

40 

 

 

85 

15 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 É inegável que o sedentarismo é um problema de saúde 

pública. Na fase universitária, a preocupação com a saúde se 

torna menor, pois, nesse período o corpo, na grande maioria 
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dos casos, apresenta-se em perfeita funcionalidade, não 

despertando nos estudantes atitudes de cuidado e prevenção 

de doenças (OLIVEIRA, 2014). Associado a isso, eles alegam 

não exercer atividade física por  falta de tempo, de condições 

financeiras ou problemas de saúde, relacionados às 

manifestações clínicas das alergias ou doeças respiratórias, 

como dificuldade de respirar, dor no peito e tosse que podem 

piorar devido a prática de exercício (GUTHOLD,2018). 

Outro aspecto abordado nos hábitos de vida dos 

estudantes foi a permanência em ambientes climatizados, no 

qual foi observado que 85% permaneciam nesses tipos de 

ambiente, que são locias de fácil propagação de fungos, 

bacterias, protozoários e vírus.  Tais microorganismos podem 

atuar como alérgenos, desencadeando as crises alérgicas. 

Visando o monitoramento do ar, a Agência Nacional de 

Vigilência Sanitária (ANVISA) aprovou a resolução Nº 9 de 16 

de janeiro de 2003, com normas para a manutenção dos 

aparelhos de ar condicionado (ANVISA, 2003). No entanto, tais 

normas são difíceis de serem executadas, devido às condições 

da universidade pública. Esse cenário corrobora a hipótese  da 

síndrome do edifício doente, no qual basea-se  na correlação 

entre doenças do trato respiratório e a estrutura física do 

ambiente, principalmente no que diz respeito à ventilação do 

local (BRASIL, 2003). 

No tocante ao uso do cigarro, 43% dos estudantes 

relataram serem fumantes passivo.O tabagismo é o fator de 

maior impacto no aparecimento de doenças do trato respiratório  

e os danos a esse aparelho afetam, semelhantemente, tanto 

fumantes como fumantes passivos. Dessa forma, esse dado 

pode estar relacionado ao convívio dos estudantes com a 
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fumaça do cigarro, influenciando assim, no aparecimento das 

alergias (SALES, 2019).  

Com relação às alergias, conforme demonstrado na 

figura 1, foram avaliados os principais fatores que as 

desencadeavam, sendo a poeira o mais descrito (23%), seguido 

da mudança climática (22,1%) e fumaça (13,1%). Foram 

observadas os impactos negativos que as alergias 

desencadeavam, entre as quais as mais relatadas foram: dor 

de cabeça (31,6%), interferência no sono (23%), fadiga (22%) 

e dificuldade de concentração (18%), como evidenciado na 

figura 2. Por fim, o presente trabalho levantou os quadros 

alérgicos predominantes nos estudantes (figura 3), tendo como 

principal condição a rinite e sinusite (29%), seguido de rinite 

(28%) e sinusite (25%). 

Figura 1. Distribuição percentual dos fatores que 

desencadeiam as alergias respiratórias nos estudantes do 

CCHLA/UFPB, João Pessoa-PB, 2018. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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 Os principais agentes efetores que sensibilizam os 

indivíduos portadores de doenças atópicas são os 

aeroalérgenos, classificados como proteínas solúveis e de 

baixo peso molecular que apresentam característica de fácil 

dispersão no ambiente e de entrada no trato respiratório. Entre 

os aeroalérgenos de maior impacto social, estão os ácaros 

presentes nas poeiras, baratas e fungos, além  das fumaças 

oriundas tanto da poluição de carros e indústrias como do 

cigarro (ARAÚJO, 2014). Logo, pode-se observar uma relação 

entre os principais fatores citados na figura 1, como mudança 

climática, ambientes climatizados e umidade, com a 

transmissão dos aeroalérgenos uma vez que alterações nesse 

fatores facilitam a sua propagação. O aumento da umidade 

facilita a propagação de fungos, assim como os ambientes 

climatidazos, com baixa higiene dos aprelhos, são facilitadores 

do contágio com aeroalérgenos (TORTORA, 2017). 
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Figura 2. Distribuição percentual dos impactos causados pelas 

alergias respiratórias em estudantes do CCHLA/UFPB, João 

Pessoa- PB, 2018. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No tocante aos impactos, não foram encontrados 

estudos que corroborem os dados da presente pesquisa. 

Todavia, dor de cabeça, interferência no sono e fadiga podem 

estar diretamente atrelados aos sintomas ocasionados pelas 

alergias, como obstrução nasal e dificuldade de respirar, que, 

por sua vez, interferem a qualidade do sono, as atividades 

rotineiras, como também a dificuldade de concentração e o 

processo de aprendizado (SILVA, 2008). 

 

Figura 3. Perfil das doenças alérgicas dos estudantes do 

CCHLA/UFPB, João Pessoa – PB, 2018. 
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 Fonte: Dados da pesquisa. 

Na análise do tipo de alergia respiratória apresentada, 

essa pesquisa mostrou que a rinite associada à sinusite teve a 

maior incidência, seguido dos casos de rinite e de sinusite. O 

alto percentual de doenças associadas pode estar relacionada 

à teoria da indissociabilidade das doenças respiratórias. De 

acordo com essa teoria,  essas doenças assim como as citadas 

na figura 3, consistem em um processo inflamatório único e 

generalizado. Esse embasamento é sustentado por 

procedimentos experimentais que demosntraram que a 

exposição a agentes inflamatórios ao trato respiratório 

resultavam em um processo de inflamação generalizado, 

somado a isso existem dados epidemiológicos que reforçam 

esse conceito. Nessa perspectiva, os dados do presente estudo 
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corrobora a teoria da indissociabilidade entre as alergias 

respiratórias (IBIAPINA et al., 2008). 

Quanto à sinusite, um estudo publicado pela revista 

portuguesa Imunoalergologia apontou que, dentre os 

entrevistados de 18 a 72 anos, 27% apresentavam o quadro de 

sinusite, dado que se aproxima da presente pesquisa (25%) 

(LOUREIRO, 2012). 

No caso da rinite, os estudos são escassos, entretanto 

são descritas taxas de acometimento para a população adulta 

brasileira de cerca de 20%, um valor menor que o observado no 

presente estudo apresenta uma taxa de acometimento da rinite 

maior, se comparado com a média nacional (SILVA, 2008). 

No tocante à farmacoterapia dos estudantes, foram 

analisados os medicamentos utilizados, a frequência de 

utilização e os efeitos adversos; com os seguintes resultados 

respectivamente:  maleato de dexclorfeniramina (38%), 

loratadina (21%) e desloratadina (19%), (51%) “de vez em 

quando”, (25%) “raramente”, (12%) não utilização de 

medicamentos mesmo com a presença da alergia, (9%) e (3%) 

descreveram outras frequências de utilização, (50%) dos 

entrevistados relataram sono e (17%) tontura, (tabela 3). 

 

Tabela 3. Avaliação da farmacoterapia e efeitos adversos dos 

medicamentos utilizados por portadores de alergias 

respiratórias CCHLA/UFPB, João Pessoa – PB, 2018.   

Variável  % 
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Medicamento utilizado 

Maleato de 

dexclorfeniramina 

Cloridrato de fexofenadina 

Loratadina 

Desloratadina 

Cetirizina 

Hidroxizina 

Defenidramina 

Outros 

38 

 

16 

21 

19 

   3 

5 

4 

6 

 

 

Frequência de 

utilização 

De vez em quando 

Diariamente 

Raramente 

Não 

Outros 

51 

9 

25 

12 

3 

 

 

 

Efeitos adversos 

Sono 

Tontura 

Boca seca 

Dor no peito 

Dificuldade em respirar 

Dor de cabeça 

Nenhum 

50 

9 

17 

2 

3 

9 

9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A eficácia dos anti-histamínicos nas doenças alérgicas 

está ligada, principalmente, ao seu potencial de inibição do  

efeito da histamina nos recetores H1 presentes em células 

endoteliais, musculatura lisa das vias aéreas e terminações 

nervosas sensoriais. Considerando-se os seus alvos de ação, 

os anti-histamínicos causam a redução da permeabilidade 

vascular, a vasodilatação e a secreção glandular, diminuindo os 
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sintomas nasais e cutâneos, tais como espirros, pruridos e 

pápulas. Por isso, eles são os medicamentos mais prescritos no 

tratamento das rinites e como adjuvante do tratamento da asma 

(CORREIA, 2014). 

Dentre os medicamentos mais utilizados, estão o 

maleato de dexclorfeniramina e o loratadina. Esse mair uso 

pode estar relacionado ao fato desses medicamentos estarem 

disponíveis no SUS, segundo a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) (Brasil, 2018), facilitando 

o acesso aos estudantes, uma vez que a maioria deles 

apresenta renda de um a dois salários minímos. 

Sobre os efeitos adversos, o mais descrito foi o sono 

seguido de boca seca. Os anti-histamínicos de 1º geração 

possuem um caráter hidrofóbico, que permite sua passagem 

através da barreira hematoencefálica e atução nos receptores 

H1, presentes nas membranas pós-sinápticas de neurónios 

histaminérgicos no Sistema Nervoso Central (SNC). Devido à 

esse ação farmacológica, eles apresentam como efeitos 

adversos, sonolência, sedação e fadiga. Além disso, esses 

fármacos, em concentrações terapêuticas, ocupam cerca de 

70% dos receptores centrais, demonstrando a alta afinidade 

dessa classe farmacológica ao SNC, o que também favorece os 

efeitos adversos apresentados (CORREIA, 2014). 

Outro efeito adverso explicado pela atividade 

farmacológica dos anti-histamínicos de 1º geração é a afinidade 

por receptores da acetilcolina, causando sua inibição e por 

consequência inibem a secreção salivar, o que resulta no 

quadro de boca seca, muito descrito pelos estudantes 

(CORREIA, 2014).Dessa forma, pode-se observar que os 
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efeitos adveros presente na pesquisa corroboram os dados da 

literatura. 

Sobre a frequência de utilização, pode-se correlacionar 

a majoritariedade da frequência “de vez em quando” (51%) ao 

fato somente mediante ao aparecimento dos sintomas das 

alergias. 

 

CONCLUSÕES  

 

   A partir da metodologia empregada na presente 

pesquisa, pode-se concluir que a maioria dos portadores de 

alergias respiratórias foram estudantes do sexo feminino, com 

idade entre 18-22, possuindo renda de 1 a dois salários 

mínimos. Sobre os hábitos de vida, a maioria é sedentária, 

fumante passivo e tem longa permanência em ambientes 

climatizados. Esses fatores que estão intimamente ligados ao 

aparecimento das alergias e ate mesmo fator desencadeador 

das alergias, mas também podem atuar como fator 

desencadeador. Foi possível obsvervar que a mudança 

climática é a principal causa que propicia o aparecimento das 

alergias e que o principal impacto na vida do estudante é a dor 

de cabeça. Sobre o tratamento farmacológico, o medicamento 

mais utilizado foi o maleato de dexclorfeniramina, fato que pode 

está relacionado com sua disponibilidade no SUS. O sono foi o 

principal efeito adverso mais relatado e pode estar 

correlacionado ao uso desse medicamento por causa de suas 

propriedades farmacológicas. 
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RESUMO: A saúde individual ou coletiva é influenciada por 
vários fatores; biológicos, ambientais, psíquicos e 
socioeconômicos. Dessa forma, existe uma responsabilidade 
do Estado sobre esses determinantes, os quais culminam na 
qualidade de vida da população. Nessa perspectiva, o 
Residencial  Gervásio Maia foi  construído como estratégia de 
resgate à famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. O presente estudo teve como objetivo 
caracterizar o perfil sociodemográfico, condições de moradia e 
trabalho dos seus moradores. Esse trabalho resultou de uma 
pesquisa de campo, sendo um estudo transversal, descritivo, 
quantitativo que teve como amostra 351 individuos 
(representantes de cada família), utilizando como instrumento 
de coleta, questionários semiestruturados. De acordo com os 
dados obtidos cerca de 75% dos entrevistados eram do gênero 
feminino, 22,4% tinham entre 32 e 38 anos; 36,2% casados; 
45,1% com ensino fundamental incompleto, 46%  viviam em 
composição familiar de 4-6 indivíduos por residência, 89%  
tinham como renda 1 salário mínimo por família e  60% 
utilizavam transporte público. Todos os entrevistados moram 
em casas de alvenaria, com água encanada, esgoto, banheiro 
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(1) e 50% o piso é de cerâmica. Segundo os dados, 18% são 
responsáveis pelos cuidados domésticos; 51% apresentaram 
indiferença quanto a percepção sobre seu trabalho, 15% se 
referiram como prazeroso; 35% passam a maior parte do tempo 
em pé e 77% relataram que seu trabalho não provocava danos 
a seu corpo. 
Palavras-chave: Perfil sociodemográfico. Condição de 

trabalho. Residencial gervásio maia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A VIII Conferência de saúde, ocorrida em 1986, enfatizou 

a melhoria da qualidade de vida por meio da determinação de 

requisitos essenciais para a saúde com o objetivo de alcançar 

a equidade na saúde entre os povos. O evento versou nas 

temáticas da saúde como direito; reorganização do Sistema 

Nacional de Saúde e o plano de financiamento (BRASIL, 2019). 

Dessa forma, no Brasil, à saúde foi garantida como um 

direito social com a instituição da Constituição Federal de 1988. 

No entanto, a desigualdade quanto ao acesso à saúde ainda é 

proeminente em nosso país. Diante desse contexto, foi criado a 

Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS) em 2006, com o intuito de aumentar as discussões 

sobre os fatores que interferem na saúde da população a fim de 

diminuir as diferenças existentes (SIMON, 2015; GARBOIS; 

SODRÉ; DALBELLO-ARAUJO, 2014; CAMPELLO et al., 2018; 

BRASIL, 2019).  

Os determinantes sociais, portanto, podem ser 

caracterizados como o conjunto de condições que interferem 

nos fatores de risco de uma população para o desenvolvimento 

de doenças, ou complicações à saúde. Os principais 
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determinantes são os aspectos socioeconômicos, ambientais, 

hábitos e estilos de vida (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 

2017). 

Na educação, é avaliado os níveis de desenvolvimento 

da educação básica que interferem na informação adquirida da 

população e consequentemente na prevenção individual contra 

as doenças. No parâmetro de renda, é analisado principalmente 

a taxa de desemprego de uma população que impacta no 

acesso a saúde, meio de transporte, bem como nas condições 

ambientais que podem gerar fatores de risco para diversas 

complicações de saúde (DE CARVALHO, 2013). 

No aspecto econômico são analisados a situação 

econômica da região, que por sua vez tem impacto no 

financiamento da saúde; nível de renda dos individuos que 

impacta no acesso a hábitos saúdaveis de vida, taxa de 

emprego e condições de habitação (CARRAPATO; CORREIA; 

GARCIA, 2017). 

No Brasil, as condições socioeconômicas da população 

são frágeis e dessa forma no ano de 1993 foi criada a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) - Nº 8.742 baseada no 

princípio de que a assistência social “é um direito do cidadão e 

dever do estado”. As disposições dessa lei foram demandadas 

em virtude da necessidade da criação de subsídios que supram 

as necessidades sociais e possibilitem aos indivíduos em 

estado de vulnerabilidade ou que estão à margem da sociedade 

maiores oportunidades. A LOAS possui como princípios 

norteadores a universalidade, a igualdade, a equidade e a 

dignidade do cidadão (BRASIL, 2005; BRASIL, 2015). 

No âmbito federativo municipal, existem os Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), localizados nas áreas 
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que necessitam de maior suporte social e que possuem como 

responsabilidade o fomento aos “projetos de enfretamento a 

pobreza”, o prestigio juvenil, e que junto aos centros de 

qualificação profissional devem alcançar os indivíduos em idade 

ativa produtiva para a sua qualificação (BRASIL, 2005; BRASIL, 

2015). 

Ademais, é importante ressaltar a contribuição do 

Sistema S, em especial, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) para a formação profissional de, 

aproximadamente, 2,5 milhões de pessoas (segundo dados 

disponíveis até 1980). Outrossim, no ano de 2008, os decretos 

nº 6.633/2008 e nº 6.635/2008 determinaram a prioridade de 

acesso a esses serviço por indivíduos que possuem baixa 

renda (CASTIONE, 2013; DE SÁ, 2016). 

No contexto local, para atender as demandas por 

moradia da cidade de João pessoa existe a atuação da 

Companhia Estadual de Habitação Popular (CEHAP) e a 

atuação da Secretaria Municipal de Habitação Social 

(SEMHAB), criada em 2006, como adequação municipal à 

política nacional (CRUZ, 2015; PMJP, 2018). 

A SEMHAB articula suas ações a fim de erradicar as 

moradias irregulares, definidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) como aglomerados subnormais, 

caracterizados como um conjunto de 51 ou mais unidades 

habitacionais sem regularização do título de propriedade, com 

condições precárias nas vias de circulação, do tamanho ou 

formato da estrutura da moradia ou ainda a ausência de 

serviços públicos de fornecimento de água, esgoto, energia 

elétrica ou iluminação pública (IBGE, 2010; MOTTA, 2019). 
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Nesse sentido, foi inaugurado em dezembro de 2007, 

pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) com auxílio 

do governo Federal, por meio do Programa Crédito Solidário, o 

Residencial Gervásio Maia, que resgatou aproximadamente 

959 famílias de moradias irregulares encontradas na cidade de 

João pessoa, dentre essas: 208 famílias da comunidade Jorge 

Luís, localizada no bairro Valentina de Figueiredo; 108 famílias 

da comunidade 19 de Maio, localizada no bairro Alto do Mateus; 

99 famílias da comunidade do Prédio do INSS, localizado no 

Centro; 73 famílias da comunidade Monte das Oliveiras, 

localizada no bairro Cristo; 35 famílias da comunidade Pedro 

Teixeira, localizada no bairro das indústrias e 30 famílias da 

comunidade Vila Vitória localizada no Bairro dos Novaes 

(PMJP, 2007; DO VALE, 2012). 

O Residencial Gervásio Maia é composto de 1336 casas 

regulamentadas (o equivalente a aproximadamente 4 mil 

pessoas), uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma escola de 

educação pública; uma creche e uma praça (CRUZ, 2015). As 

casas entregues correspondem a um único modelo, 

representado por paredes estruturadas por tijolos de 8 furos 

com acabamento em argamassa de cimento, areia e cal, com 

pintura característica do cal. O telhado é organizado em 

madeiramento inclinado coberto por telhas cerâmicas, ao passo 

que o assoalho das casas foi finalizado em cimento queimado 

(DO VALE, 2012). 

Deve-se destacar que essas moradias foram fornecidas 

aos proprietários já habilitadas com os serviços hídraulicos, 

elétricos e a rede de esgoto (DO VALE, 2012). Muito embora, a 

entidade governamental responsável pela habitação tenha 

solucionado a garantia de infraestrutura básica, não excluiu o 
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surgimento de problemas socioeconômicos que afetam a vida 

da população (LEITE, 2011). 

Alguns dos problemas que surgiram associadas a 

construção dessas casas afastadas dos centros urbanos, foi a 

necessidade das pessoas abandonarem os seus empregos em 

virtude da distância ou ainda a grande dificuldade de manter as 

despesas com o transporte público (DO VALE, 2012). 

Assim, este estudo objetivou a caracterização do perfil 

sociodemográfico, condições de moradia e de trabalho dos 

indivíduos da habitação popular Residencial Gervásio Maia 

localizado no município de João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

campo, transversal, descritiva, explicativa e de natureza 

quantitativa, que teve como amostra 351 moradores do 

Residencial Gervásio Maia com idade acima de 18 anos. A 

coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de 

questionários semiestruturados em um padrão direita, esquerda 

alternando em intervalos de 4 casas, entre dezembro (2018) e 

Março (2019). 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba e aprovada sob o Parecer nº 3.075.459. 

Para isso foram incluídos nesse estudo, um indivíduo por 

residência que concordou em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido com idade igual ou superior 

a 18 anos e que estivesse presente no momento da entrevista. 

Além disso, era necessário ser morador do bairro. 
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As informações obtidas por meio dessa pesquisa foram 

sumarizadas por meio do programa Microsoft Excel® 2013 

utilizando a análise percentual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os dados obtidos a partir dos 

348 questionários. Nesse sentido, a caracterização do perfil 

sociodemográfico foi o primeiro parâmetro a ser analizado 

nesse estudo.  

De acordo com os dados expressos na tabela 1 foi 

possível observar que das 348 pessoas entrevistadas 261  

(75%) eram do gênero feminino, em contraste a 67 indivíduos 

masculinos (25%). No estado da Paraíba, segundo o censo 

demográfico mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística as mulheres correspondem a 53% da população em 

um universo de 3.815.171 habitantes e índices percentuais 

semelhantes (52%) são encontrados no município de João 

Pessoa que tem sua população estimada em 742.478 

habitantes (IBGE 2012; DATASUS, 2012). Diante disso, esses 

números podem indicar a maior ocupação dos espaços 

geográficos por esse gênero no estado. 

Carvalho e Stephan (2016), relataram em seu estudo que 

as mulheres de uma Habitação de Interesse Social (HIS) 

totalizaram 83% em um universo amostral de 110 entrevistados. 

Diante desse dado, pode-se afirmar onde há semelhança com 

o presente estudo.  
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Tabela 1. Distribuição percentual das características 
sociodemográficas dos moradores do Residencial Gervásio 
Maia, João Pessoa – PB 
Gênero n % 

Feminino 29 75,0 

Masculino 21 25,0 

Faixa etária n % 

18 a 24 anos 54 15,5 

25 a 31 anos 41 11,8 

32 a 38 anos 78 22,4 

39 a 45 anos 65 18,7 

46 a 52 anos 47 13,5 

53 a 59 anos 34 9,8 

60 a 64 anos 12 3,4 

65 anos ou mais 17 4,9 

Estado civil  n % 

Solteiro 124 35,6 

Casado 126 36,2 

União estável 59 17,0 

Divorciado 22 6,3 

Viúvo 17 4,9 

Escolaridade n % 

Analfabeto 19 6 

Ensino fundamental completo 8 2 

Ensino fundamental 

incompleto 

157 45 

Ensino médio completo 74 21 

Ensino médio incompleto 65 19 

Ensino superior completo 10 3 

Ensino superior incompleto 11 3 

Pós-graduação 2 0,5 

Ensino técnico 2 0,5 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Nesse contexto, por se tratar de um conjunto habitacional 

construído por meio de políticas públicas de incentivo à 

moradia, tais políticas preconizam a prioridade das mulheres 

chefes de família para a conquista da casa própria (BRASIL, 

2009; VICENTIM; KANASHIRO, 2016). 

Quanto aos dados sobre faixa etária identificados 

obteve-se que 78 indivíduos possuíam idade entre 32 e 38 anos 

(22,4%), 65 indivíduos estavam inclusos na faixa etária entre 39 

e 45 anos (16,7%) e 54 dos entrevistados possuíam idade entre 

18 e 24 anos (15,5%). 

Tais dados estão de acordo com os índices encontrados 

pelo banco de dados DATASUS (2012), o qual verificou um 

índice de 22,4% para indivíduos com a faixa etária entre 30-39 

anos no município de João Pessoa. Carvalho e Stephan (2016), 

em seu estudo sobre HIS no município de Viçosas – MG, com 

110 indivíduos mostrou que a faixa etária entre 20 e 45 anos 

correspondeu a cerca de 72%. Em analise com o presente 

estudo, a faixa etária entre 18 e 45 anos, correspondeu a 

68,4%, o que demonstra similaridade entre os dados. 

Não obstante, esses dados corroboram com o fenômeno 

da transição demográfica que está ocorrendo no Brasil, onde a 

população compreendida entre 20-45 anos tende a dispor-se 

em maior quantidade sobre as outras faixas etárias (IBGE, 

2019). 

Em relação ao estado civil dos indivíduos entrevistados, 

sumarizou-se que desses 126 (36,2%) eram casados, 124 

(35,6%) eram solteiros, 59 (17%) estavam em condição de 

união estável, 22 (6,3%) eram divorciados e 17 (4,9%) eram 

viúvos. 
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Diante desses dados, ressalta a atenção o elevado 

número de solteiros na amostra, fato esse que pode estar 

vinculado ao fato de que as mulheres também demonstraram 

elevados índices percentuais, evidenciando uma relação com a 

configuração familiar e as relações afetivas, que sofreram 

alterações e marcam o Século XXI. Dessa forma, o casamento 

não é mais sinônimo obrigatório da união entre duas pessoas. 

Paralelamente, a emancipação social da mulher resultou na 

quebra de paradigmas como a independência conjugal e a sua 

inserção no mercado de trabalho (ALVES-SILVA; 

SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2016). 

De acordo com Vicentim e Kanashiro (2016), em um 

estudo realizado em uma HIS no município de Londrina-PR com 

um universo de 239 indivíduos, obteve que 30,9% eram 

indivíduos casados. Em contrapartida Carvalho e Stephan 

(2014) com um universo de 110 indivíduos, constataram que 

39,4% eram indivíduos solteiros. Dessa forma, os resultados 

percentuais obtidos no presente estudo corroboram com os 

estudos citados. 

Todavia, levando em consideração os novos arranjos 

familiares, como as mulheres serem chefes de família, a união 

entre pessoas do mesmo sexo ou o fato de que, mesmo 

estando em uma relação estável com um companheiro, sem a 

comprovação jurídica, as pessoas se auto afirmem solteiras é 

possível a presença de um viés nos resultados obtidos. 

No que tange a escolaridade da população avaliada na 

amostra, 19 (6%) eram analfabetos, 157 indivíduos (45%) não 

concluíram o ensino fundamental, ao passo que 8 (2%) dos 

entrevistados possuíam o ensino fundamental completo e 65 

(19%) declararam não haver concluído o ensino médio em 
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contraste a 74 (21%) indivíduos que concluíram esse nível 

acadêmico. 

A educação escolar é responsável pela formação da 

consciência crítica sobre a realidade e confere aos indivíduos 

perspectivas de maiores oportunidades a trabalhos 

especializados e qualificados, muito embora camadas sociais 

mais baixas lidem diariamente com fatores que podem interferir 

em sua escolaridade como a formação familiar precoce, a 

necessidade de ingressar no mercado de trabalho para 

participar da renda familiar que submete os indivíduos a 

subempregos e a evasão escolar (DUTRA-THOMÉ et al., 2016; 

TABORDA et al., 2014). 

Não obstante, os dados obtidos corroboraram com o 

estudo desenvolvido por Vicentim e Kanashiro (2016), o qual 

concluiu que 239 indivíduos (32%) não concluíram o ensino 

fundamental e 17% concluíram o ensino médio. 

A tabela 2 elenca a composição familiar dos indivíduos 

entrevistados de forma que, 153 (44%) deles relataram estar 

inclusos em núcleos de 1 a 3 componentes, 160 (46%) em 

núcleos de 4 a 6 indivíduos e 30 (8,6%) alegaram estar inclusos 

em núcleos de 7 a 9 indivíduos. 

 

Tabela 2. Distribuição percentual da composição familiar dos 
moradores do Res. Gervásio Maia, João Pessoa - PB 
Composição familiar n % 

1 a 3 componentes 153 44,0 

4 a 6 componentes 160 46,0 

7 a 9 componentes 30 8,6 

10 ou mais componentes 

Ignorados 

4 

1 

1,1 

0,3 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo o IBGE, a média de filhos por mulher 

corresponde a, aproximadamente, 2, isto devido o 

planejamento familiar, que equivale as ações em educação e 

saúde para o controle da fertilidade. Diante disso, é uma 

realidade que a composição familiar média por domicilio seja 

condizente a essa faixa,  sendo assim 62% dos domicílios 

devem apresentar entre 2 e 3 residentes (IBGE, 2010b; IBGE, 

2015; MOZZAQUATRO; ARPINI, 2017). 

Concernente ao segundo parâmetro investigado neste 

trabalho relacionado a caracterização socioeconômica foi 

obtido, como disposto na figura 1, que 308 (89%) indivíduos 

possuíam uma renda correspondente a 1 salário mínimo, 36 

(10%) indivíduos possuíam a renda na faixa entre 1 a 3 salários 

mínimos, 2 (0,5%) dos entrevistaram afirmaram possuir a renda 

entre 3 e 5 salários mínimos e 2 foram indiferentes a essa 

assertiva no questionário. 

 

Figura 1. Distribuição percentual da renda familiar dos 
moradores do Residencial Gervásio Maia, João Pessoa – PB

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto a esses índices, é possível inferir que a 

industrialização do Brasil, gerou uma dinâmica social que 

resultou em um fluxo imigratório aos grandes centros urbanos, 

ocasionando altos índices de desemprego e trabalho informal. 

Assim, os indivíduos ficaram susceptíveis a baixos salários e 

um alto custo de vida nas capitais, o que fez das periferias um 

local mais atrativo para a fácil obtenção do acesso a moradia 

(DO VALE, 2012). Não obstante, por vezes, as escolas 

presentes na periferia recebem menor incentivo financeiro, o 

que fragiliza o processo de formação acadêmica (DUTRA-

THOMÉ et al., 2016).  

Carvalho e Stephan (2016) em seu estudo verificaram 

que 64,7% dos 110 indivíduos, em sua amostra possuíam 1 

salário mínimo, achado esse que mantem semelhança ao 

encontrado no presente estudo. 

Além do exposto, é possível que exista relação entre os 

baixos rendimentos financeiros da amostra do presente 

trabalho devido à localização do Residencial Gervásio Maia, 

distante dos centros financeiros de João Pessoa, o que dificulta 

o acesso de seus moradores a melhores oportunidades de 

emprego. 

Quanto ao terceiro parâmetro levantado para análise 

propôs-se o levantamento das condições de mobilidade e 

moradia do Residencial Gervasio Maia. Dessa forma, os dados 

encontram-se expressos na figura 2 na qual é possível 

visualizar que 234 (60%) das pessoas utilizavam o ônibus como 

meio de transporte, em contrapartida, 73 (19%) pessoas fazem 

uso de carros, 66 (17%) utilizam motos, 8 (2%) se locomovem 

de bicicleta, 4 (1%) andam a pé e 3 indivíduos ignoraram a 

pergunta. 
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A aquisição de transporte privado tem aumentando 

significativamente no Brasil. Todavia, indivíduos que possuam 

baixa renda, atribuem maior prioridade a aquisição de recursos 

mais essenciais, como alimentação, cuidados com a saúde 

(compra de medicamentos) e isto pode justificar o alto índice da 

utilização de transporte público (CARVALHO, 2014). 

 

Figura 2. Distribuição percentual da percepção dos moradores 

do Res. Gervásio Maia sobre o seu trabalho, João Pessoa – PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo trabalho realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), a utilização de transporte público 

por residentes das capitais nacionais inferiu que 65% desses 

indivíduos fazem uso do transporte público ao passo que 32% 

utilizam transporte privado (BRASIL, 2011). Dessa forma, pode-

se afirmar uma relação de semelhança com a presente 

pesquisa.  

No que tange aos aspectos da moradia, a Tabela 3 

projeta que 348 (100%) residências são construídas em 

alvenaria, apresentam banheiro com vaso sanitário e o 

saneamento básico completo (água encanada associada a 

saída para rede de esgoto). Quanto ao piso das casas dos 

moradores entrevistados, 177 (50%) tinham o piso em 
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cerâmica, 174 (49%) tinham o piso em cimento queimado e 6 

indivíduos foram indiferentes a esse questionamento. 

Esses dados são decorrentes das casas terem sido 

entregues num único modelo, representado por: construção em 

alvenaria, revestida por cimento e cal, um banheiro com vaso 

sanitário, uma sala integrada à cozinha, dois quartos, piso 

finalizado em cimento queimado e já habilitadas com os 

serviços: hídricos, elétricos e de esgoto (LEITE, 2011; DO 

VALE, 2012). Todavia, 11 anos de existência do Residencial 

Gervásio Maia, talvez tenha conduzido os indivíduos a um 

desejo de melhoria de suas casas, isto pois, justificaria a 

instalação de cerâmicas em algumas casas. 

 

Tabela 3. Distribuição percentual da ocupação dos moradores 
do Residencial Gervásio Maia, João Pessoa – PB 
Construção da moradia  n % 

Alvenaria 348 100,0 

Saneamento básico n % 

Completo (água encanada + esgoto) 348 100,0 

Presença de banheiro com vaso sanitário n % 

Sim 348 100,0 

Piso  n % 

Cerâmica 117 50 

Cimento queimado 174 49 

Ignorados 6 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na sequência é abordado, os dados relacionados ao 

parâmetro de condições de Trabalho e impacto na saúde, neste 

quesito foram identificados, conforme os dados expressos na 

tabela 4, que 62 (18%) moradores do Residencial Gervásio 

Maia possuem como ocupação as atividades referentes ao 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CONDIÇÃO DE MORADIA E TRABALHO DA 

POPULAÇÃO DO RESIDENCIAL GERVÁSIO MAIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA-PB 

659 
 

cuidado do lar. Não obstante, 52 indivíduos (15%) são 

desempregados, 43 (12%) entrevistados ignoraram este item 

no questionário, 20 pessoas (6%) relataram ser diaristas, 17 

(5%) afirmaram serem aposentados, 16 (5%) declararam ser 

autônomos, 10 (3%) indivíduos eram auxiliar de serviços gerais, 

9 (3%) trabalhavam na construção civil, da mesma maneira que 

10 (3%) indivíduos relataram ser estudantes. Outrossim, 6 (2%) 

pessoas afirmaram ser cozinheira, ao passo que as ocupações 

relativas a ser coletor(a) de lixo ou vigilante contabilizaram 5 

(1%) indivíduos, e as profissões que referem-se a ser 

cabelereira(o), comerciante, costureira, funcionário público, 

inspetor(a) de instituição de educação, professor(a) totalizaram 

4 (1%) indivíduos em cada profissão, quanto as profissões  de 

cuidador(a) de idosos, garçom, mecânico(a), motorista, 

pensionista, pintor(a), vendedor(a) e zelador(a) contabilizaram 

3 (1%) indivíduos a cada profissão, da mesma maneira que por 

cada 2 (1%) pessoas foram relatadas as profissões: auxiliar de 

cozinha, manicure, repositor(a) de supermercado, 

descarregador(a) de carga, segurança, assim como 2 pessoas 

relataram ser beneficiarias de seguridade social. Não obstante, 

cada uma das seguintes ocupações contabilizaram 1 indivíduo: 

recepcionista, balconista, auxiliar administrativo, chapeiro(a), 

copeira, gesseiro(a), buffet, ambulante, técnico(a) em 

enfermagem, agente de saúde, consultor(a) de vendas digital, 

almoxarifado, atendente comercial, marmorista, remontador(a) 

de esquadrilho, auxiliar de estoque, agricultor, artesã(o), 

soldador(a), auxiliar de marcenaria, telefonista, operador(a) de 

telemarketing, carroceiro(a), peixeiro(a), montador(a) de 

janelas e eletricista. 
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Tabela 4. Distribuição percentual da ocupação dos moradores 
do Residencial Gervásio Maia, João Pessoa – PB 

Ocupação n % 

Do lar 

Desempregado(a) 

Ignorados 

Diarista 

Aposentado (a) 

Autônomo 

Aux. Serv. Gerais 

Estudante 

Construção civil 

Empregada doméstica 

Cozinheira 

Coletor(a) de lixo 

Vigilante 

Cabelereira(o) 

Comerciante 

Costureira 

Funcionário Público (a) 

Inspetor(a) de instituição de educação 

Professor (a) 

Cuidador (a) de idoso 

Garçom 

Mecânico (a) 

Motorista 

Pensionista 

Pintor (a) 

Vendedor (a) 

Zelador (a) 

Aux. de cozinha 

Outro 

62 

52 

43 

20 

17 

16 

10 

10 

9 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

32 

18% 

15% 

12% 

6% 

5% 

5% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

10% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No estudo conduzido por Carvalho e Stephan (2016) com 

110 indivíduos em Viçosa – MG, 16,9% dos indivíduos 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CONDIÇÃO DE MORADIA E TRABALHO DA 

POPULAÇÃO DO RESIDENCIAL GERVÁSIO MAIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA-PB 

661 
 

entrevistados eram indivíduos responsáveis pelo cuidado do lar. 

Consoante a isso, Carneiro et al., (2010) levantam que segundo 

a pesquisa realizada pela FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP) 

(2007), foi verificado que a taxa de desocupação entres famílias 

moradoras de conjuntos habitacionais do Orçamento 

Participativo da Habitação (OPH) em Belo Horizonte – MG, foi 

equivalente a 17,4% em um universo de 4.416. Carvalho e 

Stephan (2016) ainda levantaram em seu estudo no conjunto 

habitacional César Santana Filho (CSF) que a soma dos índices 

percentuais das pessoas que trabalhavam, excluindo diarista e 

empregadas doméstica era correspondente a 47,5%. Assim, 

identifica-se semelhança entre os dados percentuais dos 

estudos evidenciados e o presente trabalho. 

Ademais, esses índices relativos ao perfil de trabalho dos 

moradores do Residencial Gervásio Maia, que refletem um 

elevado número de indivíduos desempregados, assalariados e 

no trabalho informal, caracterizados em trabalhos não técnicos 

e não especializados resultam em uma menor renda (Gráfico 1) 

que pode também estar vinculada a um menor nível de 

escolaridade (Tabela 1). 

No que tange a percepção dos moradores sobre o seu 

trabalho os dados obtidos estão dispostos na figura 3 em que 

199 (51,4% dos entrevistados) foram indiferentes a esse 

questionamento, 58 (15,0%) relataram perceber seu trabalho 

como prazeroso, 46 (11,9%) declararam que seu trabalho é 

desgastante, 44 (11,4%) avaliaram seu trabalho como 

estressante, 36 (9,3%) alegaram possuir um trabalho 

gratificante, 2 (0,5%) afirmaram que seu trabalho era honroso, 

1 (0,3%) mencionou que seu trabalho era perigoso e mais 1 

(0,3%) avaliou seu trabalho como cansativo. 
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Figura 3. Distribuição percentual da percepção dos moradores 
do Res. Gervásio Maia sobre o seu trabalho, João Pessoa – PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Dejours, o trabalho reproduz para quem o 

executa tanto a sensação de prazer quanto de sofrimento. O 

autor atribuí que os desafios no trabalho são geradores do 

sofrimento e a necessidade de supera-los por meio da 

coletividade, do domínio sobre o fazer e a criatividade 

sobrepõem-se em nuances de prazer e ressignificam o trabalho 

(MENDES, 2007; MACEDO, 2015). 

Quanto às circunstancias em que os moradores 

relataram ser um problema associado ao seu trabalho, obteve-

se, conforme os dados dispostos na Tabela 5, que 109 (34,9%) 

alegaram passar grande parte do tempo em pé, 79 (25,3%) 

disseram executar movimentos repetitivos, 60 (19,2%) 

mencionaram pegar em peso e 23 (7,4%) declararam passar a 

maior parte do tempo sentado(a). 
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Tabela 5. Distribuição percentual dos problemas relacionados 

a condição de trabalho dos moradores do res. Gervásio Maia, 

João Pessoa – PB 

Problemas n % 

> Tempo em pé 

Movimentos repetitivos 

Pega em peso 

> tempo sentado(a)  

Calor 

Não apresenta problemas 

Desvalorização profissional 

Insolação 

Infra-estrutura précaria 

Insegurança 

Falta de materiais de trabalho 

Falta de equipamento de proteção individual 

Exigência dos empregadores 

Carteira não assinada 

Desorganização do ambiente 

109 

79 

60 

23 

11 

11 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

34,9% 

25,3% 

19,2% 

7,4% 

3,5% 

3,5% 

1,6% 

1,0% 

0,6% 

0,6% 

0,6% 

0,6% 

0,3% 

0,3% 

0,3% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A cobrança por resultados demanda do trabalhador 

maior dispêndio de suas energias quanto aos aspectos mentais, 

emocionais e físicos, por conseguinte, a pressão imposta 

conduz aos adoecimentos ocupacionais, equivalentes as 

mudanças funcionais (mentais) ou biológicas (físicas) que 

podem acometer um sujeito devido o seu oficio. Determinados 

fatores mantem relação com a ocorrência dos problemas 

relacionados ao trabalho como a presença de poeira, barulhos, 

temperaturas elevadas, risco biológico, químico, o desemprego 

ou o risco de perder o emprego e o baixo apoio social 

(CARDOSO, 2015; BRASIL, 2018). 
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Não obstante, 3 categorias podem agrupar os 

determinantes quanto a percepção sobre o trabalho. A primeira 

categoria compreende os aspectos físicos relacionados a 

quantidade de trabalho, o ritmo imposto pelas máquinas, pela 

competividade com os colegas de trabalho ou metas com os 

clientes, os desvios de função e as longas horas de trabalho. A 

segunda categoria equivale os aspectos emocionais, atrelados 

a tensões gerados pelas relações interpessoais, contato com 

situações dolorosas, o rigor de controlar as emoções, acalmar 

outras pessoas e a coerção no trabalho. A terceira categoria 

corresponde aos aspectos cognitivos associados a 

necessidade de aprendizado, lidar com diversas coisas como 

concentração, respeitar normas, responsabilidade, 

resolutividade, atenção e adaptação (CARDOSO, 2015). 

Em relação a parte do corpo onde os entrevistados 

relataram sentir maior exaustão devido ao trabalho, obteve-se 

segundo os dados apresentados na figura 4 que 270 (76,7%) 

foram indiferentes a esse questionamento, 37 (10,5%) 

elencaram a coluna, 12 (3,4%) mencionaram os braços, 9 

(2,6%) retrataram-se aos pulsos, 8 (2,3%) as mãos, 7 (2,0%) 

elencaram os ombros, 6 (1,7%) as pernas, 2 (0,6%) retrataram-

se ao cotovelo e 1 (0,3%) mencionou o joelho. 

 

Figura 4. Distribuição percentual da percepção dos moradores 

do Res. Gervásio Maia sobre o seu trabalho, João Pessoa – PB. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os problemas de saúde decorrentes do trabalho podem 

estar vinculados aos distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho (DORT), representados pelas dores nas costas, as 

lesões por esforços repetitivos (LER), as afetações psíquicas 

como depressão e síndrome de Burnout. (MACEDO, 2015; 

BRASIL, 2018) 

Todavia, a existência dos problemas relatados evidencia 

uma árdua necessidade de maior atuação dos órgãos 

fiscalizadores, diante do fato de que é premissa da constituição 

federal de 1988 segundo o artigo 7º, o direito dos trabalhadores, 

a diminuição dos riscos ao seu trabalho e dever dos 

empregadores, de acordo com o artigo 157, garantir a 

segurança dos seus funcionários (BRASIL, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposo, por meio do delineamento das 

condições sociodemográficas, de moradia e de trabalho dos 

moradores do Residencial Gervásio Maia, este estudo concluiu 
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que, a maioria dos entrevistados eram do gênero feminino, com 

a faixa etária entre 32 e 38 anos, casados, predominantemente 

escolarizados até o ensino fundamental incompleto e com 

composição familiar mais recorrente entre 4 a 6 indivíduos por 

residência. Além disso, foi preponderante o número de 

indivíduos que possuíam um salário mínimo e  utilizavam o 

ônibus como meio de transporte.  

No que tange as condições de moradia, todos os 

entrevistados relataram que suas casas foram construídas em 

alvenaria, com água encanada e esgoto, um banheiro com vaso 

sanitário, todavia, em relação ao piso, é válido mencionar que 

alguns indivíduos instalaram cerâmica. 

 Quanto as condições de trabalho, sobressaiu os 

entrevistados que declararam-se ser responsáveis pelas 

obrigações do lar, sendo que a maioria mostrou-se indiferente 

sobre a percepção sobre seu trabalho, muito embora, levando  

em consideração aqueles que respoderam tenham afirmado 

perceber seu trabalho como prazeroso, relataram também 

passar a maior parte do tempo em pé e não sentiram que seu 

trabalho provocava algum dano a seu corpo. 
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RESUMO: O rastreamento em saúde é um serviço que 
promove a identificação prévia de doenças em indivíduos 
sintomáticos e/ou assintomáticos. Nesse contexto, é uma 
importante ferramenta na assistência à saúde pois pode reduzir 
subdiagnósticos e aumentar o tratamento precoce das doenças. 
Dentre as áreas de rastreamento em saúde, a quantificação de 
dados antropométricos auxilia no rastreamento de casos de 
sobrepeso e obesidade. Atualmente, essa doença é vinculada 
a diversas comorbidades como o refluxo gastroesofágico, 
dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, entre outros. 
Adicionalmente, há associação do aumento do índice de massa 
corporal (IMC) com o aumento dos dias de internação e custos 
com consultas médicas, afetando a economia mundial. O 
rastreamento de obesidade, é realizado, usualmente, através 
da medida do IMC devido a sua facilidade de mensuração e por 
ser uma medida não invasiva e de baixo custo. Porém, há 
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limitações para o uso desse índice, uma vez que ele não 
demonstra a distribuição do tecido adiposo corporal. Como 
consequência, é recomendado a avaliação de outras medidas 
antropométricas para o diagnóstico da doença, destacando-se 
as circunferências torácica e abdominal, dobras cutâneas, a 
análise da composição corporal utilizando a medida da 
impedância bioelétrica, entre outras. Diante disso, nessa 
revisão serão abordados os aspectos associados ao 
rastreamento em saúde, com o foco na obesidade, devido a sua 
importância como problema de saúde pública. 
 
Palavras-chave: Rastreamento. Obesidade. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O rastreamento em saúde é conceituado como um 

serviço que favorece a provável identificação de uma doença 

ou alteração de saúde em indivíduos sintomáticos e/ou 

assintomáticos. Com base nessas informações, demonstra-se 

a importância desse processo para reduzir subdiagnósticos e 

aumentar o tratamento precoce das doenças. Dentre testes que 

podem ser realizados com essa finalidade, citam-se as 

aferições de pressão arterial, quantificação de glicemia e dados 

antropométricos, além do uso de instrumentos de entrevista 

para avaliação de distúrbios metabólicos (PENA et al., 2018; 

SILVA et al., 2018). 

 No processo de regulação metabólica corporal, o 

balanço energético é mantido através da relação entre ingestão 

calórica e gasto energético. Logo, o prolongado balanço 

energético positivo, com a ingestão calórica excedendo o gasto 

energético, leva ao desenvolvimento da obesidade. Esta é uma 

doença crônica não transmissível (DCNT), caracterizada pelo 
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ganho de peso excessivo e, considerada o problema de saúde 

pública mais comum do século XXI dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento (OMS, 2019). 

Diversas investigações destacam que a presença de 

obesidade está atrelada à redução da expectativa de vida e 

complicações médicas, como o diabetes mellitus tipo 2, câncer, 

complicações respiratórias, hipertensão e alterações 

vasculares (SILVEIRA; VIEIRA; SOUZA, 2018). 

 Atualmente, as DCNT, como a obesidade constituem o 

grupo de doenças de maior relevância no Brasil, afetando 

especialmente as populações mais vulneráveis, como as de 

baixa renda e escolaridade. Diante disso, o Ministério da Saúde 

do Brasil elaborou um Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das DCNT em colaboração com vários 

ministérios, entidades médicas e instituições de ensino. Esse 

plano de ação tem projeção até o ano de 2022 e, apresenta 

como pilares básicos o desenvolvimento e a implementação de 

políticas públicas baseadas em evidências cientificas para a 

prevenção e controle das DCNT e seus fatores de risco, 

destacando-se a obesidade (MALTA et al., 2016).  

Diante disso, nesta revisão serão abordados os aspectos 

associados ao rastreamento em saúde, com o foco na 

obesidade, devido a sua importância como problema de saúde 

pública no século XXI. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente revisão foi realizada entre julho e novembro 

de 2019. Nessa pesquisa foram incluídos artigos publicados ao 

longo de um período de 10 anos (2009 a 2019), com mais de 

90% dos artigos sendo publicados nos últimos cinco (5) anos 
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(2014 a 2019), com excessão das referências regulatórias 

clássicas, utilizando-se as bases de dados Scopus, Scielo, 

PubMed e Periódicos CAPES. 

Para tanto, foram utilizadas diferentes combinações das 

seguintes palavras chaves, em português e na sua respectiva 

tradução para o inglês:  

(1) obesidade; (2) rastreamento em saúde; (3) rastreamento; (4) 

Doença crônica não transmissível; (5) diagnóstico; (6) índice de 

massa corporal; (7) dobras cutâneas; (8) bioimpedância; (9) 

comorbidade; (10) saúde pública. 

Dentre os critérios de seleção dos artigos, elencam-se os 

seguintes critérios de inclusão: artigos com palavras-chave no 

título, data da publicação do artigo, fator de impacto do artigo, 

resumo e/ou texto integral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características gerais da obesidade 

 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível 

que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo, 

distribuído de forma variável no corpo, e há presença de 

inflamação. Adicionalmente, essa doença afeta dimensões 

sociais e psicológicas e, acomete todos os grupos etários e 

socioeconômicos (OMS, 2019).  

A etiologia dessa DCNT envolve diferentes fatores como 

os hábitos alimentares inadequados, a redução ou não prática 

de exercícios físicos, além de fatores genéticos, metabólicos, 

sociais, comportamentais e/ou culturais (SANTOS et al., 2012). 

Os sistemas biológicos apresentam mecanismos fisiológicos 

que regulam a perda excessiva de energia pelo corpo humano 
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com a finalidade de evitar o estado de desnutrição, pois esse 

estado representa um dano superior ao organismo e, 

consequentemente, dificultam a redução da adiposidade 

corporal (BAHIA et al., 2012). 

Na caracterização do quadro de obesidade é relevante 

identificar como se distribuem as reservas de tecido adiposo no 

corpo humano, uma vez que, o seu acúmulo na porção superior 

do organismo, conhecido como obesidade central, abdominal 

ou androide, representa um maior risco para o desenvolvimento 

de doenças metabólicas que o seu acúmulo na porção inferior 

do organismo (glúteos e coxas), conhecido como obesidade 

ginecoide ou ginoide. Frequentemente, a obesidade do tipo 

androide, em forma de maçã, é mais comum em homens, 

enquanto a obesidade ginecoide, em forma de pêra, é mais 

comum em mulheres (MARLISS, 2019). 

 

Quadro epidemiológico da obesidade 

 

De acordo com a Organizaão Mundial de Saúde (OMS), 

o índice de obesidade mundial triplicou desde 1975 e, no ano 

de 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos apresentaram 

sobrepeso, e destes, mais de 650 milhões eram obesos. Além 

disso, observou-se elevação na obesidade infantil, com 

41 milhões de crianças com idade inferior a cinco anos 

apresentando sobrepeso ou obesidade. Adicionalmente, mais 

de 340 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 

5-16 anos, apresentavam sobrepeso ou obesidade (OMS, 

2018). Para 2025, a projeção mundial é de 2,3 bilhões de 

adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos (ABESO, 

2016).  
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Em 2016, os dados expostos no observatório de saúde 

global demonstraram uma maior prevalência da obesidade no 

Nauru, nos Estados Unidos, Ilhas Cook, Palau, Micronesia, 

Samoa, entre outros. O país com o maior índice de obesos é o 

Nauru, que apresenta 61% da sua população com essa DCNT. 

O Brasil apresenta cerca de 23% da sua população com 

obesidade (OMS, 2018). 

Recentemente, a Pesquisa de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel) realizada pelo Ministério da Saúde expôs 

resultados obtidos através de entrevistas realizadas, de 

fevereiro a dezembro de 2018. Essa análise demonstrou que a 

frequência de excesso de peso na população brasileira variou 

de 53,8% em 2016 para 55,7% em 2018, sendo mais prevalente 

nos homens (57,8%), em comparação com as mulheres 

(53,9%). Além disso, a obesidade aumentou com o avanço da 

idade e o número de brasileiros obesos passou de 18,9% em 

2016 para 19,8% em 2018, apresentando ligeira superioridade 

em mulheres (20,7%), comparando-se aos homens (18,7%). 

Dentre as capitais brasileiras, Manaus apresentou a maior 

frequência de obesidade em indivíduos do sexo masculino e o 

Rio de Janeiro apresentou a maior frequência dessa doença 

entre as mulheres (BRASIL, 2019). 

 

Riscos atrelados à obesidade 

 

A presença da obesidade passou a ser responsável pelo 

desenvolvimento de diferentes doenças crônicas e, como 

consequência disso, aumentou o interesse da população sobre 

o impacto negativo dessa alteração. Nesse contexto, essa 

doença é atrelada a um amplo espectro de comorbidades como 
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o refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett, doença hepática 

gordurosa não alcoólica, dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensão arterial, síndrome metabólica, diversos tipos de 

câncer, doença de Alzheimer, asma, entre outros (BRENNAN; 

KUMANYIKA; ZAMBRANA, 2014; NAM, 2017). Logo, 

verifica-se diminuição da longevidade e da qualidade de vida 

dos obesos (MELDRUM; MORRIS; GAMBONE, 2017). 

Os riscos também afetam a economia mundial, uma vez 

que já foi demonstrado que obesos 1,4-2,4 vezes mais dias de 

ausência por doença do que àqueles que apresentam peso 

normal, além de serem 1,5-2,8 vezes mais propensos a 

receberem pensão por invalidez. Adicionalmente, há 

associação do aumento do IMC com o aumento dos dias de 

internação e custos com consultas médicas (CFF, 2016). 

 

Rastreamento em saúde  

 

 O rastreamento em saúde representa a busca e 

identificação de doenças, muitas vezes assintomáticas, 

condições e hábitos prejudiciais à saúde, por meio de métodos 

e instrumentos voltados para quantificação e qualificação de 

dados. Existe uma distinção importante entre um programa de 

rastreamento organizado e o chamado rastreamento 

oportunístico. De forma geral, esse último ocorre quando a 

pessoa procura o serviço de saúde por algum outro motivo e o 

profissional de saúde aproveita o momento para rastrear 

alguma doença ou fator de risco. Essa forma de proceder tem 

sido a tônica da maioria dos serviços de saúde no mundo 

(RIBEIRO et al., 2016). 

 Os programas de rastreamento organizados são aqueles 

nos quais se detém maior controle das ações e informações no 
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tocante ao rastreamento. Logo, eles são sistematizados e 

voltados para a detecção precoce de uma determinada doença, 

condição ou risco, oferecidos à população assintomática em 

geral e realizados por instituições de saúde de abrangência 

populacional (usualmente Sistemas Nacionais de Saúde). 

Essas instituições têm o compromisso e a responsabilidade de 

prover a todas as pessoas incluídas no programa a 

continuidade do processo diagnóstico até o tratamento do 

problema quando detectado. Os programas de rastreamento 

costumam ser mais efetivos porque há um domínio maior da 

informação e os passos ao longo dos níveis de atenção estão 

bem estabelecidos e pactuados (FREITAS-JÚNIOR et al., 

2016). 

Dentre os principais programas de rastreamento em saúde, 

destacam-se a importância dos consecutivos rastreamentos em 

adultos: 

 Rastreamento de dislipidemia: os níveis altos do 

colesterol total (CT) e da lipoproteína de baixa densidade 

de colesterol (LDL-C), assim como baixos níveis de 

lipoproteína de alta densidade de colesterol (HDL-C), 

são importantes fatores de risco para doença arterial 

coronariana (DAC). O risco de DAC é maior naqueles em 

que há combinação de fatores de riscos (FALUDI et al., 

2017).  

 Rastreamento de hipertensão: uma condição muito 

prevalente que contribui para efeitos adversos na saúde, 

incluindo, entre outras, mortes prematuras, ataques 

cardíacos, insuficiência renal e acidente vascular 

cerebral (MOURATO; LIMA FILHO; MATTOS, 2015). 

 Rastreamento de diabetes mellitus tipo II: A prevalência 

da diabetes do tipo II está aumentando e, 
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aproximadamente, 7% da população adulta brasileira 

tem esse problema. A diabetes lidera como causa de 

cegueira, doença renal e amputação e expõe a um 

aumento de mortalidade, principalmente por eventos 

cardiovasculares (CARVALHO; PIRES; SHUENGUE, 

2019). 

 Rastreamento de abuso de álcool: recomenda-se o 

rastreamento e intervenções de aconselhamento na 

atenção primária para reduzir o uso inadequado de 

álcool em adultos, incluindo mulheres grávidas. O abuso 

de álcool está fortemente associado com problemas de 

saúde, incapacidades, mortes, acidentes, problemas 

sociais e violência. Há boa evidência de que o 

rastreamento na atenção primária pode identificar 

adequadamente aqueles usuários cujos padrões de 

consumo de álcool atendem aos critérios de 

dependência alcoólica e, portanto, estão sob maior risco 

de morbidade e mortalidade (ABREU et al., 2018). 

 Rastreamento de cânceres de mama, colo do útero, 

cólon e reto: a detecção precoce pode salvar vidas, 

reduzir a morbidade associada ao curso da doença e 

diminuir custos do sistema de saúde relacionados ao 

tratamento das doenças (TRAJANO et al., 2019). 

Atualmente, há um aumento no interesse em programas de 

rastreamento de obesidade, pois, esta doença está relacionada 

com doença coronariana, hipertensão arterial, DM II, acidente 

vascular cerebral, alguns tipos de câncer e com apneia do sono. 

Além disso, é associada à menor qualidade de vida devido ao 

estigma social e à menor mobilidade (WHO, 2014). 
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Métodos de diagnóstico da obesidade  

 

 Em abril de 2004 a Organização das Nações Unidas (ONU), 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgou o manual 

de estratégias globais para dietas, atividade física e saúde, o 

qual continha informações principiantes sobre combate e 

diagnóstico da obesidade (WHO, 2004). Para esse documento, 

a importância do combate se dava na alimentação saudável e 

na prática de esportes, além de incitar pesquisadores para o 

desenvolvimento de diagnósticos mais precisos. 

Consecutivamente, em 2014, a ONU lançou as metas globais 

para nutrição de 2025, incluindo o cuidado não penas com a 

desnutrição, mas com a obesidade, principalmente a infantil 

(WHO, 2014). Dessa forma, acrescenta-se a agenda mundial a 

nova preocupação do século 21: diagnosticar, rastrear e tratar 

a obesidade. 

 No mesmo documento, acrescentou-se também diretrizes 

inciais para rastreamento, baseadas em sua maioria na 

qualidade nutricional. Hoje, sabe-se que a obesidade é 

multifatorial, portanto os métodos diagnósticos são mais amplos 

e mais ramificados, aproximando-se de uma abordagem 

multidisciplinar. Somado a isso, a OMS caracteriza a obesidade 

como uma doença a ser combatida em âmbito da atenção 

básica, um progresso importante para o raciocínio preventivo, 

de combate e de diagnóstico.  

 Os critérios de diagnóstico começaram a se desenvolver 

bruscamente após a inclusão da obesidade na 10ª revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), configurada 

como uma doença endócrina, nutricional e metabólica (DIAS, 

2017). Para o Brasil, o Ministério da Saúde (2014) publicou no 

caderno de atenção básica número 38 estratégias para o 
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cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade. Nesse 

documento percebe-se que a abordagem à obesidade é 

enfática na prevenção e direcionada a atenção básica, em 

concordância com a OMS.  

 

Critérios diagnósticos para OMS 

 

 Os critérios de diagnóstico para OMS levam em conta a sua 

aplicabilidade na atenção básica, conforme sua diretriz. O 

documento que expressa os critérios foi intitulado “Obesity: 

preventing and managing the global epidemic” (Obesidade: 

prevenindo e manejando a epidemia global, tradução própria). 

 Os objetivos norteadores foram identificar indivíduos ou 

grupos de risco, assim como sua mortalidade e morbilidade; 

identificação de prioridades (triagem); criação de bases sólidas 

para políticas intervencionistas (WHO, 2000).  

 O primeiro índice criado foi o Índice de Massa Corpórea 

(IMC). É uma fórmula matemática de utilização simples que usa 

como variáveis a massa e a altura (medidas antropométricas), 

perfeitamente cabível em âmbito da atenção básica. Para o 

cálculo, basta dividir a massa pelo quadrado da altura (kg/m2).  

 A primeira classificação, ainda no mesmo documento, 

consistia em três macrodivisões: abaixo do peso (<18,5 kg/m2), 

peso normal (18,5-24,99 kg/m2) e acima do peso (>25 kg/m2). 

Ainda, a útlima foi dividida em: pré-obeso (25-29,99 kg/m2), 

obeso grau I (30-34,99 kg/m2), obeso grau II (35-39,99 kg/m2) e 

obeso grau III (>40 kg/m2) (WHO, 2000).  

 Ainda assim, outro método diagnóstico foi descrito no 

mesmo documento da OMS: a relação cintura-quadril. Apesar 

do uso do IMC, ainda há, dentre as divisões apontadas 

anterioremente, grande variabilidade de gordura abdominal, a 
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qual pode ser aferida ao medir a relação cintura-quadril. A 

gordura abdominal está diretamente ligada a gordura visceral, 

cujos estudos demonstram grande correlação com maior risco 

de morbidade e mortalidade (SILVA, 2017). 

 A classificação de risco primordial para esse último método 

foi: aumentado (circunferência do quadril > 94 cm para homens 

e > 80 cm para milheres) e substancialmente elevado 

(circunferência do quadril >102 cm para homens e >88cm para 

mulheres) (WHO, 2000).  

 Vale ressaltar que os parâmetros dos adultos diferem dos 

parêmetros infantis. Para OMS, o acompanhamento infantil 

deve ser feito com uma curva de crescimento pelo método de 

COLE, adicionado na cardenta da criança (WHO, 2000). 

 Não obstante, há outros métodos que são complementares 

aos descritos anteriormente, para OMS são eles: composição 

corporal, distribuição anatômica da gordura, ingestão calórica e 

gasto calórico (WHO, 2000).  

 

Critérios diagnósticos para Ministério da Saúde 

 

 Os critérios aqui determinados foram elaborados, também, 

para aplicabilidade em atenção básica e seguem de forma geral 

a diretriz da OMS.  

 O IMC é o método padrão para a classificação da 

obesidade. Para o adulto existem as seguintes classificações: 

baixo peso (<18,5 kg/m2), eutrófico (18,5-25 kg/m2), sobrepeso 

(25 - 30 kg/m2), obesidade grau I (30-35 kg/m2), obesidade grau 

II (35 - 40 kg/m2) e obesidade grau III  (>40 kg/m2) (BRASIL, 

2014). Para as crianças o Ministério da Saúde adotou a mesma 

curva recomendada pela OMS em 2000 e atualizada em 2007. 
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 Além do IMC, recomenda-se a mensuração da relação 

cintura-quadril, a qual pode acrescentar no prognóstico, porém 

possui os mesmos valores referência previamente 

apresentados.  

 Para complementar a análise de fatores de risco e 

promover saúde, o Ministério da Saúde (2014) aconselha 5 

etapas: Esclarecimento/Mudança conceitual; Avaliação do 

comportamento; Quantidade; Qualidade; Manutenção.  

 O esclarescimento/mudança conceitual consiste no debate 

de mitos e tabus errôneos acerca da alimentação saudável. A 

segunda etapa, propõe mudanças de hábitos alimentares para 

uma prática alimentar mais regular, eficiente e saudável. A 

etapa da quantidade responsabiliza o cliente a iniciar reduções 

de porções e do consumo de alimentos altamente calóricos e 

de baixa qualidade nutricional. A etapa quatro preconiza a 

qualidade alimentar, melhora da dieta e a obtenção do controle 

do peso. Por fim, a etapa da manutenção das mudanças aqui 

realizadas. 

 Ainda segundo o Ministério da Saúde (2014), deve-se 

adotar valores para IMC diferentes no antendimento de clientes 

maiores de 60 anos, são eles: baixo peso (<22 kg/m2); eutrófico 

(22 - 27 kg/m2); sobrepeso (>27 kg/m2). Vale ressaltar que para 

o idoso a perda de peso não intencional de 4,5 Kg ou 5% da 

massa corpórea por ano é um alerta para a estabilização do 

peso.  

 Diante do exposto, o cliente diagnosticado com obesidade 

deve ser prescrito os seguintes exames complementares: 

lipidograma; pressão arterial; glicemia; avaliação do risco 

cardiovascular e avaliação de condições endócrinas (BRASIL, 

2014). Assim, o modelo difundido no Brasil é abrangente e 
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prevê a promoção de saúde da atenção básica como referência 

no combate a obesidade.  

 

Atualizações nos métodos diagnósticos 

 

 Apesar das diretrizes descritas fundamentarem todo o 

processo diagnóstico internacional e nacional, há atualizações 

importantes no combate a obesidade, assim como novas 

ferramentas que podem agregar ao diagnóstico e reformular o 

prognóstico.  

 Para o Índice de Massa Corpórea, houve incrementos 

complementares na literatura. Agora, a avaliação deixa de ser 

centrada apenas no IMC e passa a ser globalizada na 

adiposidade do cliente. Tornou-se importante complementar 

porque o IMC sozinho ignora alguns fatores importantes, como: 

perda muscular (sarcopenia) pode dar falso negativo para 

obesidade, além de não relacionar esta com o prognóstico 

(SHAH; BRAVERMAN, 2012). Para solucionar essa 

problemática se aconselha a mensuração da porcentagem de 

gordura corporal, que consiste numa estimativa matemática de 

quantos porcentos da massa corporal do indivíduo equivalem à 

gordura corporal. Desse modo, utiliza-se como valor referência 

para agravo de saúde quando: >25% para homens e >30% para 

mulheres (OKORODUDU et al., 2010).  

 A localização da gordura corporal também se faz 

importante. Quando a gordura está localizada no abdome, 

infere-se que há gordura visceral, cujo aumento está associado 

a mau prognóstico, desenvolvimentode diabetes, hipertensão 

arterial, entre outras doenças crônicas. A localidade da 

deposição de gordura pode ser avaliada em um exame 

complementar: absorciometria radiológica de dupla energia. 
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Esse exame é considerado um método indireto de referência, 

para a estimativa dos componentes corporais e do estado 

nutricional em indivíduos de diversos grupos etários. Esse 

método apresenta como vantagens, boa precisão, acurácia e 

reprodutibilidade, e está baseado na medida de três 

componentes corporais (tecido mineral ósseo, medidas 

corporais de gordura e medidas corporais de massa muscular), 

gerando dados tanto para a análise corporal total, quanto de 

segmentos corporais específicos como membros superiores, 

membros inferiores e tronco (LOBO et al., 2014). Vale ressaltar 

que esse método não é critério diagnóstico, mas sim 

prognóstico.  

Outro fator importante durante o diagnóstico da 

obesidade é a mensuração dos níveis de leptina. Leptina é um 

hormônio peptídeo, secretedo pelos adipócitos, regulador do 

consumo calórico. Na fisiologia percebe-se que ele participa de 

um circuito de resposta negativa contrária ao acúmulo de 

gordura, diminuindo a ingestão alimentar e aumentando o gasto 

calórico. Quando os receptores de leptina estão insensíveis ao 

peptídeo, essa resposta importante no balanceamento calórico 

do corpo se torna descompensada, favorecendo a obesidade 

(LOBO et al., 2014). Assim, a mensuração desse hormônio 

pode predizer realidade fisiológica no corpo do cliente frente ao 

combate a obesidade 

 

CONCLUSÕES  

 

A obesidade, doença crônica não transmissível, possui 

etiologia variada, envolvendo desde fatores relacionados à 

ingestão excessiva de alimentos pouco saudáveis ou à redução 

progressiva da atividade física, até fatores genéticos, 
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metabólicos, sociais, comportamentais e/ou culturais. Logo, 

devido a essa natureza multifatorial e, visando a necessidade 

do tratamento da obesidade na população mundial, é de grande 

relevância a realização do rastreamento e monitorização dessa 

DCNT. Nesse contexto, os profissionais de saúde, assumem o 

seu papel como profissionais do cuidado, monitorando esses 

indivíduos e fornecendo informações e suporte em aspectos 

relacionados ao quadro clínico do indivíduo. Ademais, auxiliam 

no entendimento de que o controle da obesidade, a qualquer 

momento da vida, levará a um ganho significativo na qualidade 

de vida do mesmo a curto, médio e longo prazo, como também 

aumentar a sua expectativa de vida.  
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Resumo: A toxoplasmose é uma parasitose desencadeada 
pelo protozoário intracelular obrigatório Toxoplasma gondii. A 
transmissão do parasita ocorre por ingestão de água e 
alimentos contaminados e menos frequentemente pela 
transfusão de sangue e transplante de órgãos. Atualmente não 
existe vacina que previna a infeção por este parasita, por isso 
faz-se necessário ações de educação em saúde, visando 
orientar as pessoas sobre as medidas de prevenção contra a 
toxoplasmose. Diante disso, objetivou-se buscar na literatura os 
principais os danos causados pela toxoplasmose aos indivíduos 
infectados por este parasita, levando em consideração má 
formações congênitas causadas ao embrião ou ao feto, os 
danos ao sistema nervoso, danos à visão e a audição. Além 
disso, elucidar a importância do diagnóstico precoce da doença. 
Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa em artigos 
publicados entre o intervalo de tempo de 2014 a 2019 
encontrados nos bancos de dados do PubMed, Scielo e Lilacs. 
A partir da busca nos bancos de dados, selecionou-se 20 
artigos com base nos títulos e em uma breve leitura em seus 
resumos. Diante do estudo realizado, fica evidente que a 
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toxoplasmose causa uma gama de danos à saúde das pessoas. 
Diante disso, conclui-se que o diagnóstico precoce é essencial 
para evitar graves danos em decorrência da toxoplasmose. 
Palavras-chaves: Toxoplasma gondii. Toxoplasmose. 

Parasitose. 

INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose é uma doença desencadeada por 

infecção pelo protozoário intracelular obrigatório Toxoplasma 

gondii (TG). Este parasita pode ser transmitido por várias 

maneiras, tais como, ingestão de água e alimentos 

contaminados e menos frequentemente a contaminação ocorre 

por transfusão de sangue e transplante de órgãos. Em relação 

ao ciclo de vida desse agente patológico oportunista, os felinos, 

principalmente gatos, são os hospedeiros definitivos e este 

parasita também possui vários hospedeiros intermediários. 

Além disso, o Toxoplasma pode-se apresentar em três formas 

infectantes: bradizoíto, taquizoíto e oocisto (KOTA; SHABBIR, 

2019).  

Em relação ao mecanismo de infecção por Toxoplasma, 

as pessoas podem ser contaminadas por oocistos através da 

ingestão de água ou alimentos contaminados ou por não lavar 

as mãos após contato com solo na qual resida tais oocistos. Os 

bradizóítos são ingeridos na forma de cistos teciduais que 

ocorre pela ingestão de carnes malcozidas e por transplante de 

órgãos. As pessoas podem se contaminar com taquizoítos pela 

transmissão placentária, por transfusão de sangue e 

transplante de órgãos. Além disso, os taquizoítos já foram 

isolados em fluídos orgânicos (sêmen, saliva e escarro), bem 

como em alimentos como gema de ovos e leites. Porém a forma 

de transmissão horizontal é rara devido à suscetibilidade do 
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Toxoplasma na forma de taquizoíto às condições ambientais 

(RIVERA-FERNÁNDEZ; DÁVILA, 2017).  

Mulheres grávidas desenvolvem a toxoplasmose por 

duas maneiras: a primeira forma é pela exposição primária ao 

TG e a segunda é por reativação de infecção latente que pode 

voltar a se manifestar se o sistema imunológico estiver 

comprometido. Por isso, mulheres grávidas devem ser 

orientadas a tomarem medidas de prevenção contra a 

toxoplasmose. Tais medidas incluem não beber água que não 

tenha sido filtrada, não consumir carnes cruas ou mal cozidas, 

usar luvas ao manusear caixa de areia de gatos, descascar 

frutas e legumes antes de consumi-los, bem como evitar 

contato direto com felinos que não estejam imunizados contra 

o Toxoplasma (KOTA; SHABBIR, 2019). 

Segundo dados epidemiológicos, cerca de 60% da 

população de todo o mundo é acometida pelo parasita. Porém, 

esse valor se concentra em maior parte das regiões tropicais, 

pois nesses locais as condições ambientais como climas 

quentes e úmidos e altitudes mais baixas permitem que os 

oocistos cresçam mais rapidamente e sobrevivam melhor 

nessas áreas (KOTA; SHABBIR, 2019). No Brasil, 50 a 80% dos 

adultos foram infectados com Toxoplasma, demonstrando a 

necessidade de maior ênfase em medidas de prevenção da 

doença, que envolvem controle de qualidade da carne e da 

água. Além disso, vários surtos de Toxoplasmose foram 

relatados no Brasil, o primeiro descrito na década de 1960, em 

uma universidade (MEIRELES et al., 2015). 

Em relação à toxoplasmose congênita, estima-se que 

esta doença tenha uma prevalência de cerca de 20% das mães 

contaminadas que transmitem para o feto por meio da 

membrana placentária (transmissão vertical). Além disso, é 

importante ressaltar que essa prevalência varia de acordo com 
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o período de gravidez em que a mãe adquiriu a infecção por 

Toxoplasma, a localização geográfica, bem como se a mãe foi 

submetida a tratamento pré-natal (CORRÊA et al., 2018).  

Além disso, para o diagnóstico da TC, pode ser realizado 

o método imunoenzimático (ELISA). Existem também outros 

métodos de detecção para a toxoplasmose, como por exemplo, 

pela reação em cadeia da polimerase (PCR), bem como 

métodos imunohistoquímicos, ensaios biológicos e cultura de 

células. Em infecções agudas que são desencadeadas pela 

forma de taquizoíto do parasita, os níveis da imunoglobulina G 

(IgG) e da imunoglobulina M (IgM), surgem de modo significante 

no período de tempo entre uma a duas semanas. Vale ressaltar 

também que embora os níveis elevados de IgG indique que 

ocorreu infecção, não distingue se esta ocorreu recentemente 

ou há muito tempo atrás (MALTA et al., 2019). 

Em relação ao diagnóstico da TC, quando o primeiro 

exame durante a gravidez mostra um resultado positivo, é 

recomendável demonstrar o aumento nos títulos de anticorpos 

obtidos em amostras com um intervalo mínimo de três 

semanas. O teste de avidez para IgG pode ajudar a diferenciar 

infecções recentes de infecções antigas quando realizadas no 

primeiro trimestre, porque a prevalência de anticorpos de alta 

afinidade reflete uma infecção antiga, com mais de quatro 

meses. Devido a isso, a correta interpretação dos exames 

sorológicos e o diagnóstico precoce da infecção materna aguda 

são considerados como sendo fatores decisivos na prevenção 

e/ou tratamento de casos graves de toxoplasmose congênita. 

Além disso, os profissionais de saúde que prestam assistência 

pré-natal devem ser adequadamente treinados e capacitados 

nos aspectos clínicos, diagnósticos e profiláticos das doenças 

de transmissão materno-fetal (SOUSA et al., 2019). 
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Partindo do pressuposto que atualmente, não existe 

vacina que previna a toxoplasmose, sendo assim, faz-se 

necessário, ações de educação em saúde, visando sensibilizar 

as pessoas sobre a importância de adotar hábitos de higiene 

pessoal e alimentar como medida de prevenção da 

contaminação pelo Toxoplasma gondii, objetivou-se buscar na 

literatura os danos causados por esta condição clínica aos 

indivíduos infectados por este parasita, levando em 

consideração má formações congênitas causadas ao embrião 

ou ao feto, os danos ao sistema nervoso, danos a visão e a 

audição. Além disso, elucidar a importância do diagnóstico 

precoce da doença.  

 

METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste presente trabalho, realizou-se 

uma revisão bibliográfica em artigos encontrados nos bancos 

de dados do PubMed – NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Lilacs 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde). No Pubmed, utilizou-se os seguintes descritores de 

busca: “congenital toxoplasmosis” e “toxoplasmosis and 

muscle” e os filtros utilizados para todos os descritores foram: 

“tipo de artigo – revisão”, “disponibilidade do texto – texto 

completo grátis”, data de publicação – últimos cinco anos”. 

Ainda no PubMed, utilizou-se o descritor “congenital 

toxoplasmosis” com apenas o filtro “data de publicação - últimos 

cinco anos”. No Scielo, utilizou-se os seguintes descritores: 

“toxoplasmosis  and quality of life”, “toxoplasma in human”, 

“toxoplasmose”, “toxoplasmose congênita” e para todos os 

descritores de buscas utilizados no Scielo, utilizou-se os 
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seguintes filtros: “coleções – todas” e “ano de publicação – 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019”. No Lilacs, utilizou-se o seguinte 

descritor: “toxoplasmose” e os filtros utilizados foram: “assunto 

principal – toxoplasma, toxoplasmose, toxoplasmose ocular, 

toxoplasmose congênita, toxoplasmose cerebral” e “intervalo de 

ano – últimos 5 anos”. A partir da busca realizada nos bancos 

de dados supracitados, foram selecionados um total de 20 

artigos, com base nos títulos e de uma breve leitura nos 

resumos destes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A toxoplasmose é uma parasitose que pode acometer 

adultos e crianças, porém, em grande parte da população vem 

a ser assintomática, com exceção dos indivíduos 

imunodeficientes ou em casos graves de toxoplasmose 

congênita (TC). Além disso, o Toxoplasma pode se espalhar 

rapidamente pelo organismo do hospedeiro, podendo afetar 

principalmente o sistema nervoso central (SNC), músculos, 

placenta e os olhos (CARDOZO; MESQUITA; GODOY, 2018). 

Quando o Toxoplasma se desenvolve no sistema 

nervoso, a toxoplasmose passa a ser denominada 

neurotoxoplasmose. Além disso, é consenso literário que a 

morbidade relacionada à Toxoplasmose está intimamente 

ligada às sequelas neurológicas oriundas do processo 

inflamatório causado pelo parasita, como por exemplo, a 

calcificação cerebral e dilatação ventricular (FONTES et al, 

2019). Também é do saber da Ciência que este protozoário 

pode causar outras alterações neurológicas como microcefalia, 

hidrocefalia, convulsões, bem como distúrbios de 

aprendizagem (KOTA; SHABBIR, 2019). 
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Os mecanismos de penetração do Toxoplasma gondii no 

tecido nervoso do cérebro humano ainda são desconhecidos 

pela ciência. Porém sabe-se que a afinidade do Toxoplasma 

gondii pelo SNC é maior do que a predileção por outras 

estruturas do corpo humano. Além disso, o parasita ultrapassa 

a restrição da barreira hematoencefálica (BH), trazendo com 

isso, vários danos neurológicos ao indivíduo infectado 

(SCHLÜTER; BARRAGAN, 2019).  

Em recém-nascidos afetados pela TC, raramente 

apresentam alguma das seguintes manifestações da tríade 

clássica, como hidrocefalia, calcificação cerebral, bem como 

coriorretinite. Os sintomas mais agressivos causados pela TC 

incluem: hepatosplenomegalia, linfadenopatia generalizada, 

erupções maculopapular, icterícia, alterações neurológicas, 

como a microcefalia e a macrocefalia, nistagmo, 

meningoencefalite, entre outros. Quando a doença se manifesta 

em uma forma mais leve, as crianças afetadas são suscetíveis 

a sequelas a longo prazo, como por exemplo, deficiência 

intelectual, déficit de aprendizagem, atraso no desenvolvimento 

motor, perda de visão, perda de audição e alterações no 

sistema endócrino em decorrência de lesões no hipotálamo e 

na hipófise. Além disso, muitas desses danos são irreparáveis, 

afetando a qualidade de vida desses indivíduos por toda a sua 

vida (KOTA; SHABBIR, 2019). 

Em estudos, Wohlfert, Blader e Wilson (2019), 

levantaram uma hipótese do motivo pelo qual o Toxoplasma se 

instala primeiramente no tecido nervoso e na musculatura. Tal 

hipótese baseia-se no fato de que neurônios e miócitos são 

células que não possuem mais a capacidade de realizarem 

divisão mitótica (células pós-mitóticas), e por isso seriam 

propícias ao desenvolvimento dos bradizoítos. Além disso, tal 

estudo demonstrou que a ausência proteína CDA1 que é 
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responsável pelo controle da proliferação da célula hospedeira 

leva ao desenvolvimento do bradizoíto. 

Quando o T. gondii se instala na musculatura do 

hospedeiro, a toxoplasmose é denominada como toxoplasmose 

muscular. Nessas estruturas, este protozoário desencadeia 

uma condição clínica denominada miosite. Além disso, células 

do sistema do sistema imunológico como macrófagos, 

monócitos, assim como linfócitos T auxiliares (células CD4 +), 

linfócitos T supressores ou linfócitos T reguladores (células 

CD8 +) e linfócitos citotóxicos participam de respostas 

imunológicas para combater ou neutralizar o Toxoplasma tanto 

no tecido muscular estriado esquelético (musculatura 

esquelética), quanto no tecido nervoso do cérebro (SNC) 

(WOHLFERT; BLADER; WILSON, 2017). 

Em imunodeficientes ou em imunossuprimidos, a 

toxoplasmose no hospedeiro ocorre, na maioria dos casos, 

provavelmente devido à reativação de uma infecção latente 

anterior. Além disso, nesses pacientes, a neurotoxoplasmose 

desencadeia a encefalite (inflamação do parênquima do 

encéfalo), sendo esta é a manifestação mais importante do 

parasita, pois causa graves danos e pode causar a morte 

desses indivíduos (RODRIGUES et al, 2016). A incidência de 

mortalidade por neurotoxoplasmose diminui substancialmente 

com auxílio da terapia antirretroviral, especialmente quando o 

paciente sobrevive ao primeiro ano de infecção pelo HIV e aos 

três primeiros meses de neurotoxoplasmose (GOLVEA-E-

SILVA et al., 2019). 

A toxoplasmose adquirida por hospedeiro 

imunocomprometido se manifesta como uma infeção aguda 

generalizada e pode se instalar no SNC, olhos, coração, fígado, 

pulmões, e musculatura estriada esquelética. Em relação aos 

danos ao SNC, destaca-se como principal consequência, a 
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enfecalite. No que se refere aos danos oculares, destaca-se, 

principalmente, a retinocoroidite. Na musculatura estriada 

esquelética, causa miosite. No coração, causa miocardite, 

derrame pericárdico e pericardite. Nos pulmões, o principal 

dano é pneumonia intersticial. Além disso, em raras ocasiões, 

pode desencadear no paciente imunocomprometido a síndrome 

de guillain-barré (RIVERA-FERNÁNDEZ; DÁVILA, 2017).  

Em relação a distúrbios auditivos, na literatura, existem 

evidências moderadas da correlação entre distúrbios auditivos 

e toxoplasmose congênita, porém as especificações dos 

distúrbios auditivos ainda não são claras. Assim, a prevenção, 

o diagnóstico precoce e o tratamento da toxoplasmose 

congênita em gestantes são recomendados para minimizar o 

risco de perda auditiva em crianças (CORRÊA; MAXIMINO; 

WEBER, 2018).  

O Toxoplasma gondii tem sido associado à lesão das 

vias auditivas desde a década iniciada em 1950, com 

demonstração de depósitos de cálcio (similares às calcificações 

encontradas nos cérebros das crianças com toxoplasmose 

congênita) no ligamento espiral e cóclea. O déficit auditivo tem 

sido relatado em cerca de 20% dos casos de toxoplasmose 

congênita, principalmente nas crianças não-tratadas ou 

tratadas por período muito curto. A presença de alteração 

retrococlear torna a criança com Toxoplasmose Congênita, 

mesmo tratada, de risco para alterações de processamento 

auditivo e linguagem (LEITE et al., 2017).  

De acordo com estudos de Leite e colaboradores (2017), 

a alteração retrococlear causada pela toxoplasmose é resultado 

de processos inflamatório pós-natal do meato acústico interno 

em decorrência da presença do Toxoplasma gondii. Sendo 

assim, essa resposta imunológica, causaria lesões no nervo 
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vestibulococlear que se localiza no meato acústico interno, 

causando a perda parcial ou total da audição. 

 No que se refere à infecção causada pelo Toxoplasma 

gondii, responsável pela toxoplasmose ocular (TO), acontece, 

geralmente, quando o parasita invade o segmento posterior do 

olho, sendo considerada uma das principais causas de 

deficiência visual e uveíte posterior infecciosa. A infecção ocular 

pelo T. gondii é proveniente de um distúrbio congênito em 

pacientes expostos ao parasita durante sua vida intrauterina ou 

de uma infecção adquirida no período pós-natal. Algumas 

questões podem desempenhar um papel importante no caso 

clínico do paciente, como a idade do infectado, o status da 

imunidade e o genótipo do parasita. (SIMSEK; OZDAL; 

KOCER, 2019).  

A toxoplasmose ocular geralmente ocorre por via de 

contaminação congênita, toda via, também pode ser adquirida 

após o nascimento. A manifestação da doença traz consigo 

uma gama de sintomas típicos dessa patologia, tais como a 

fotofobia, dor, lacrimejamento, bem como pode causar visão 

turva que pode evoluir para um quadro clínico mais grave de 

cegueira, comprometendo a visão (RIVERA-FERNÁNDEZ; 

DÁVILA, 2017).  

Na neuroretina, o parasita pode causar inflamação focal, 

bem como necrose, afetando as células epiteliais do olho e as 

células da pigmentação do mesmo (THIEME et al, 2019).  Em 

caso de descolamento da Retina causada pelo T. gondii que é 

uma das principais causas da cegueira associada à parasitose 

ocular, faz-se necessário, abordagem cirúrgica para correção e 

melhorias anatômicas e funcionais do olho (MOREIRA et al, 

2018).  

A Retinopatia prematura (ROP) é uma desordem 

vasoproliferativa multifatorial da retina que ocorre 
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principalmente em recém-nascidos e é fortemente relacionada 

à baixa idade gestacional e baixo peso ao nascimento. Estudo 

de caso recente com recém-nascidos com toxoplasmose 

congênita com envolvimento ocular. O exame oftalmológico 

revelou um foco circular de retinite ativa na área macular com 

uma membrana fibrótica iniciando da área da retinite e se 

extendendo temporalmente para a retina periférica, resultando 

em tração da retina e endireitamento das arcadas vasculares, 

causando uma aparência de cometa do disco óptico. A 

vascularização retiniana incompleta na ROP pode ser uma 

possível consequência do comprometimento do 

desenvolvimento fetal resultante de prematuridade, ou uma 

apresentação clínica inexplicada da infecção ocular congênita. 

Neste caso, os bebês não tinham sido encaminhados para 

triagem de ROP, apenas de toxoplasmose ocular. Esse trabalho 

foi o primeiro a enfatizar a possível coexistência de 

toxoplasmose ocular congênita e ROP (HASANREISOĞLU et 

al., 2019).  

O tratamento para toxoplasmose ocular congênita inclui 

uma combinação de Pirimetamina e Sulfonamidas. É 

especialmente importante interromper a replicação do parasita 

no olho para evitar danos irreversíveis a retina e nervo óptico 

que podem ser permanentes (KOTA; SHABBIR, 2019).  

A maioria dos fármacos, atualmente, possuem efeitos 

quimioterápicos contra a forma do Toxoplasma característico da 

fase aguda da infecção, os taquizoítos e não contra a forma de 

cistos encontrados no tecido nervoso do SNC e no tecido 

muscular estriado esquelético. Além disso, devido à falta de 

uma abordagem quimioterápica sólida, o farmacêutico pode 

desempenhar papel fundamental no tratamento da 

Toxoplasmose a partir do monitoramento de perto do 
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tratamento, verificando a dosagem dos fármacos para evitar 

efeitos adversos (KOTA; SHABBIR, 2019).  

Em relação à toxoplasmose congênita, o diagnóstico 

precoce continua sendo um dos maiores desafios encontrados, 

uma vez que a maior partes das infecções congênitas por 

Toxoplasma pode vir a ser assintomática. Além disso, mesmo 

após ser diagnosticada, a criança afetada por tal protozoário 

precisará ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar 

para conferir a ela uma melhor qualidade de vida. Tais 

profissionais são: médicos especialistas na área de neonatal, 

neurologistas, epidemiologistas, oftamologistas, bem como 

médicos pediatras (KOTA; SHABBIR, 2019). 

A TC pode afetar o desenvolvimento embrionário e fetal 

humano, causando uma série de danos que, na maioria das 

vezes são irreversíveis. Esses danos podem ser: más 

formações, incluindo danos cerebrais, oculares e viscerais, bem 

como pode causar abortos espontâneos e prematuridade nos 

neonatos (RIVERA-FERNÁNDEZ; DÁVILA, 2017). 

Métodos profiláticos adotados por mulheres grávidas é a 

principal forma de evitar a contaminação por Toxoplasma e 

posteriormente, evitar expor a saúde dos seus filhos no meu 

intrauterino. Essas medidas preventivas encontram-se centrada 

no ciclo de vida do parasita. Além disso, de acordo com estudos 

de Rajapakse e colaboradores (2017), ações de educação em 

saúde a respeito da importância da prevenção da contaminação 

por Toxoplasma gondii, bem como formas de evitar a infecção, 

demonstraram que desempenhar papel significativo nos 

números de casos de mulheres grávidas que desenvolveram 

toxoplasmose.  

Embora os mecanismos fisiopatológicos que levam à 

reativação da toxoplasmose ocular ainda não sejam totalmente 

compreendidos, a resposta imune intraocular desempenha um 
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papel essencial para o controle do parasita, pois a imunidade 

humoral limita o crescimento do parasita, induzindo a conversão 

dos taquizoítos (presentes na fase aguda) em bradizoítos 

dormentes (THIEME et al., 2019).  

Em relação a respostas imunológicas desencadeadas 

nos organismos dos hospedeiros, alguns taquizoítos 

conseguem se evadir da destruição, posteriormente, tornam-se 

cistos de bradizoítos dormentes. Esses cistos são 

impermeáveis a substâncias químicas e aos fármacos, bem 

como são capazes de evitar a destruição em decorrência à uma 

resposta imunológica-mediada. Provavelmente, a parede dos 

cistos confere a eles, uma proteção impermeável a drogas, 

devido a sua estrutura ser altamente glicosilada que evolve o 

protozoário. Além disso, outros mecanismos de resistência dos 

cistos teciduais ainda não são do saber científico (WOHLFERT; 

BLADER; WILSON, 2017). 

Diagnósticos pelo teste de PCR podem ser obtidos a 

partir de amostras de fluídos corporais dos indivíduos 

infectados, tais como o LCR, o sangue periférico, bem como a 

urina. O teste por PCR tem como principal objetivo a 

identificação da presença do ácido desoxirribonucléico (DNA) 

do Toxoplasma. Além disso, para o diagnóstico ser positivo, é 

necessário encontrar o DNA do parasita Toxoplasma gondii ou 

glicoproteínas do sistema imunológico (anticorpos) como 

imunoglobulina M (IgM) ou imunoglobulina A (IgA) nos fluídos 

coletados (KOTA; SHABBIR, 2019).  

A estratégia pré-natal corresponde à identificação de 

mulheres suscetíveis durante o primeiro trimestre de gravidez e 

sua educação e reteste mensal até o parto e infecção. Os testes 

são baseados na quantificação de IgG e IgM de T. Gondii. A 

estratégia pós-natal identifica recém-nascidos infectados por 

meio de triagem sistemática ao nascimento pela detecção de 
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IgM e IgA. A triagem pré-natal mostrou-se mais rentável ao 

considerar todos os eventos adversos globalmente, pois apesar 

de mais barata a triagem neonatal mostrou-se menos eficaz 

(BINQUET et al., 2019). 

Em pacientes imunocompetentes, ou seja, pessoas com 

sistema imunológico fortalecido, a toxoplasmose em 

aproximadamente 90% dos casos é assintomática, com período 

de incubação do parasita correspondendo ao intervalo de 

tempo de uma até duas semanas. Geralmente, os sintomas em 

pessoas imunocompetentes são: inflamação moderada em 

linfonodos, linfadenopatia supraclavicular e inguinal, febre 

moderada (causada pelo mecanismo de feedback para tentar 

combater a infecção), odinofagia, mialgias e dores de cabeça. 

Em casos mais raros, a doença pode causar os seguintes 

sintomas: náuseas, vômitos e dores abdominais (RIVERA-

FERNÁNDEZ; DÁVILA, 2017).  

No Brasil a soroprevalência varia de 42 a 90%. E a taxa 

de toxoplasmose congênita varia entre 3 a 20 casos por 10.000 

nascidos vivos. No Brasil, o ministério da saúde tem 

estabelecido um protocolo para realizar triagens sorológicas e 

o acompanhamento de cada caso diagnosticado. Nas regiões 

endêmicas, a recomendação é realizar o rastreamento com 

imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina G (IgG) na primeira 

consulta pré-natal. Em soronegativas é recomendável que as 

grávidas repitam os títulos a cada trimestre. Para aquelas com 

títulos positivos de anticorpos IgM e IgG, a pesquisa deve 

continuar com o teste de avidez para IgG e se o resultado 

indicar uma infecção recente, a paciente deve ser encaminhada 

a um serviço pré-natal especializado de alto risco (DIESEL et 

al., 2019). 

O protocolo do Ministério da Saúde no Brasil não inclui 

amniocentese para a investigação da infecção fetal. Um dos 
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motivos dessa decisão pode ser a necessidade de um 

profissional qualificado disponível nos centros de saúde pública 

e um laboratório com a tecnologia para PCR, os quais podem 

ser difíceis no Brasil. Contudo, o estudo desenvolvido por Diesel 

e colaboradores (2019) demonstrou que a pesquisa na triagem 

usando a técnica de PCR do fluido amniótico pode ser útil para 

identificar paciente com alto potencial para complicações fetais, 

que podem se beneficiar com o tratamento com poli-

antimicrobianos. Pacientes com PCR negativo para 

Toxoplasma podem continuar a se prevenir da infecção com a 

monoterapia. 

Em casos de toxoplasmose congênita, pode ser 

necessária a realização de outros métodos de diagnósticos, 

principalmente quando há riscos de má formação no feto. Tais 

métodos podem incluir ultrassonografia, cujo exame 

morfológico permite a visualização de anomalias, como por 

exemplo, hidrocefalia e calcificação ventricular no cérebro do 

feto (KOTA; SHABBIR, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, conclui-se que o Toxoplasma gondii 

é um parasita oportunista que pode causar diversos danos à 

saúde de seus hospedeiros humanos em qualquer fase de suas 

vidas. Na maioria dos indivíduos infectados, a doença se 

manifesta na forma assintomática, dificultando assim o 

diagnóstico precoce. Tanto na forma congênita, quanto na 

forma neurológia, muscular, ocular e aditiva, a toxoplasmose 

causa grandes prejuízos à saúde do organismo hospedeiro. Os 

danos causados por este protozoário são mais graves em 

pessoas imunodeficientes, que na maioria das vezes são 
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portadoras do vírus HIV, pessoas imunossuprimidas. Mediante 

a isto, a descoberta da doença no seu estágio inicial possibilita 

a introdução de terapias de modo mais precoce para assim 

evitar graves danos desencadeados por este protozoário. Por 

isso, faz-se necessárias ações de educação em saúde com 

objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância de 

medidas profiláticas, principalmente nos grupos de riscos 

supracitados (pessoas com imunidade baixa e embriões e 

fetos), pois a infecção com Toxoplasma pode não apenas afetar 

a homeostase do organismo, como também pode levá-los a 

morte, bem como faz-se necessário sensibilizar as pessoas 

sobre a importância do diagnóstico precoce.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BINQUET, Christine et al. The cost-effectiveness of neonatal versus prenatal 
screening for congenital toxoplasmosis. PloS one, v. 14, n. 9, p. e0221709, 
2019. 
CARDOZO, Olivia; MESQUITA, Mirta; GODOY, Laura. Toxoplasmosis 
ocular: frecuencia y características clínicas en un consultorio de oftalmología 
pediátrica. Pediatr. (Asunción),  Asunción ,  v. 45, n. 3, p. 223-
228,  Dec.  2018 . 
CORRÊA, C. de Castro; MAXIMINO, L. P.; WEBER, S. A. T. Hearing 
Disorders in Congenital Toxoplasmosis: A Literature Review. International 
archives of otorhinolaryngology, 22(03), 330-333, 2018. 
DIESEL, Amanda Andrade et al. Follow-up of Toxoplasmosis during 
Pregnancy: Ten-Year Experience in a University Hospital in Southern Brazil. 
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and 
Obstetrics, v. 41, n. 09, p. 539-547, 2019. 
FONTES, Aline Almeida et al . Study of brainstem auditory evoked potentials 
in early diagnosis of congenital toxoplasmosis. Braz. j. 
otorhinolaryngol.,  São Paulo ,  v. 85, n. 4, p. 447-455,  Aug.  2019.  
GOUVEA-E-SILVA, Luiz Fernando et al . Quality of life and handgrip strength 
of HIV patients diagnosed with neurotoxoplasmosis. Rev. bras. 
cineantropom. desempenho hum.,  Florianópolis ,  v. 21,  e59185,    2019 
. 



TOXOPLASMOSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

705 
 

HASANREISOĞLU, Murat et al. Effects of Congenital Ocular Toxoplasmosis 
on Peripheral Retinal Vascular Development in Premature Infants at Low 
Risk for Retinopathy of Prematurity. Turkish journal of ophthalmology, v. 
49, n. 4, p. 230, 2019. 
KOTA, Archana S.; SHABBIR, Nadeem. Congenital Toxoplasmosis. 
In: StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing, 2019. 
LEITE FILHO, Carlos Alberto et al. Alterações auditivas em crianças 
expostas à toxoplasmose durante a gestação. Rev. CEFAC,  v. 19, n. 3, p. 
330-339,  June  2017 .  
MALTA, Juliane Maria Alves Siqueira et al. Surto de toxoplasmose no 
município de Gouveia, Minas Gerais. Journal of Health & Biological 
Sciences, v. 7, n. 3, p. 233-241, 2019. 
MEIRELES, Luciana Regina et al. HUMAN TOXOPLASMOSIS 
OUTBREAKS AND THE AGENT INFECTING FORM. FINDINGS FROM A 
SYSTEMATIC REVIEW. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo.  v. 57, n. 5, p. 369-
376,  Oct.  2015.  
MOREIRA, Francisco Virmond et al. Surgical outcomes of rhegmatogenous 
retinal detachment associated with ocular toxoplasmosis. Arq. Bras. 
Oftalmol.,  v. 81, n. 4, p. 281-285,  Aug.  2018.   
RAJAPAKSE, S.; WEERATUNGA, P.; RODRIGO, C.; de SILVA, N. L.; 
Fernando, S. D. Prophylaxis of human toxoplasmosis: a systematic 
review. Pathogens and global health, 111(7), 333-342, 2017. 
RIVERA FERNÁNDEZ, Norma; GARCÍA DÁVILA, Paola. El papel de los 
gatos en la toxoplasmosis: Realidades y responsabilidades. Revista de la 
Facultad de Medicina UNAM, v. 60, n. 6, p. 7-18, 2017. 
RODRIGUES, Maria de Lourdes et al. Toxoplasmic encephalitis: role of 
Human Leucocyte Antigens/alleles associated with rapid progression to 
Acquired Immunodeficiency Syndrome. Braz J Infect Dis,  Salvador ,  v. 
20, n. 2, p. 115-118,  Apr.  2016.  
SCHLÜTER, D.; BARRAGAN, A. Advances and Challenges in 
Understanding Cerebral Toxoplasmosis. Frontiers in immunology, 10. 2019. 
SIMSEK, Mert; OZDAL, Pinar Cakar; KOCER, Ali Mert. Optic nerve 
involvement in ocular toxoplasmosis: 12 year data from a tertiary referral 
center in Turkey. Arq. Bras. Oftalmol.,  São Paulo ,  v. 82, n. 4, p. 302-
309,  July  2019 . 
SOUSA, Jayra Adrianna da Silva et al. Knowledge and perceptions on 
toxoplasmosis among pregnant women and nurses who provide prenatal in 
primary care. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo,  São Paulo ,  v. 59,  e31,    2017 
. 
THIEME, Claudia et al. Immune Mediator Profile in Aqueous Humor Differs 
in Patients with Primary Acquired Ocular Toxoplasmosis and Recurrent 
Acute Ocular Toxoplasmosis. Mediators of inflammation, v. 2019, 2019. 



TOXOPLASMOSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

706 
 

WOHLFERT, E. A., BLADER, I. J.;  WILSON, E. H. Brains and brawn: 
toxoplasma infections of the central nervous system and skeletal muscle. 
Trends in parasitology, 33(7), 519-531. 2017. 



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER IDOSA NA PARAÍBA 

707 
 

CAPÍTULO 36 
 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER IDOSA NA 
PARAÍBA  

  

Elismar Pedroza BEZERRA 1 

Aline de Brito TORRES 2 
Helga de Souza SOARES 3 

Cibelly Nunes FORTUNATO 4 

Guedijany Henrique PEREIRA5 

1 Enfermeira HULW/UFPB, Mestranda em Gerontologia UFPB; 2 Enfermeira,  Especialista em 
Urgência e  Emergência -HULW/ UFPB; 3 Enfermeira,  Especialista em CCIH- HULW/ UFPB;  

4 Enfermeira,  Especialista em  Enfermagem Dermatológica - HULW/ UFPB; 5 Enfermeira,  
Mestre  em Saúde Pública - HULW/ UFPB 

elismarpedrozal@hotmail.com 

  

RESUMO: a violência contra a mulher idosa na paraíba tem se 
tornado um grave problema de saúde pública e um dos desafios 
para os profissionais de saúde. Uma vez que a sua detecção e 
notificação são importantes para o desenvolvimento de políticas 
públicas. O objetivo do estudo consiste em descrever a situação 
epidemiológica da violência contra a mulher idosa  e sua 
notificação na Paraíba e determinar a prevalência segundo 
frequência por escolaridade, raça, ano de notificação, local de 
ocorrência e violência por estupro nas macrorregiões de saúde da 
Paraíba.Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e 
descritivo, utilizando os dados dos indicadores epidemiológicos e 
de morbidade do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação e do Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde do Brasil no período de 2009 a 2017, sendo estes 
coletados no mês de outubro de 2019. Com base nos resultados, 
observou-se um aumento do número de casos de violência contra 
a mulher idosa na Paraíba no ano de 2013  e a maioria dos casos 
ocorreu na própria residência. A maior prevalência estava 
compreendida entre mulheres pardas e analfabetas. A 
macrorregião de João Pessoa apresentou o maior número de 
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mulheres idosas que sofreram estupro. Conclui-se que a violência 
continua como importante agravo de saúde na Paraíba, como 
mostra os resultados alcançados através deste trabalho, no qual 
um grande predomínio de violência contra a mulher idosa 
Paraíbana é evidenciado, como também, percebe-se um aumento 
significativo nos últimos anos. 
Palavras-chave: Violência. Mulher idosa. Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população idosa tem ganhado bastante destaque em 

vários aspectos nos últimos anos, principalmente no que diz 

respeito ao contexto social. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Pesquisa (IBGE) nas últimas três décadas o 

envelhecimento no Brasil aumentou de forma acelerada, onde 

o número absoluto de pessoas com mais de 60 anos aumentou 

em média nove vezes mais que nos séculos anteriores. Dentro 

desta perspectiva a estimativa da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), é que o Brasil até 2025 seja o sexto país em 

número de idosos, chegando a aproximadamente a 32 milhões 

de pessoas com 60 anos ou mais, esse crescimento acelerado 

serve como reflexo do aumento de expectativa de vida do 

brasileiro nos últimos anos (BRASIL, 2015).  

O aumento da expectativa de vida é considerado um dos 

maiores sucessos da humanidade, contudo, um dos grandes 

desafios para a saúde como um todo. Simultaneamente, com 

esse aumento, surgem novos problemas com os quais é preciso 

lidar, como a violência contra aquelas que pertencem à terceira 

idade (FHON et al., 2018). 

Ao longo da história a violência é entendida como o uso 

proposital da força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outro sujeito, ou contra um grupo ou 
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uma sociedade, que provenha ou apresente ampla 

probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação. As ações ou 

comportamentos violentos crescem gradativa e 

silenciosamente na rotina das pessoas, ela pode acarretar 

vários danos à saúde da vítima, dentre eles pode-se citar: 

depressão, ansiedade, dor crônica, desordem de estresse pós-

traumático, transtornos alimentares, comportamento suicida, 

isolamento social, bem como comportamentos de alto risco, 

como o consumo de álcool e drogas (FREITAS et al, 2017). 

Outros autores sugerem que a violência necessita ser 

analisada na perspectiva da sociedade que a produziu, pois o 

fenômeno se nutre de fatos políticos, culturais e econômicas 

traduzidos nas relações cotidianas que, por serem construídos 

por determinada sociedade, e sob determinadas circunstâncias, 

podem também por ela ser desconstruídos e superados 

(FLORÊNCIO, 2014).  

A tipologia proposta pela Organização Mundial de 

Saúde(OMS) indica três grandes categorias de violência, que 

correspondem às características daquele que comete o ato 

violento: a violência coletiva, a violência auto infligida e a 

violência interpessoal (COELHO et al, 2014).  

 A violência coletiva, que inclui os atos violentos que 

acontecem nos âmbitos macrossociais, políticos e econômicos 

e caracterizam a dominação de grupos e do Estado. Nessa 

categoria estão os crimes cometidos por grupos organizados, 

os crimes de multidões, os atos terroristas, as guerras e os 

processos de aniquilamento de determinados povos e nações; 

A violência auto infligida é subdividida em comportamentos de 

auto abusos e os suicidas. Que contemplam ideação suicida e 

tentativas de suicídio; A violência interpessoal, subdividida em 

violência comunitária e violência familiar, que inclui a violência 
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infligida pelo parceiro íntimo, o abuso infantil e abuso contra os 

idosos (COELHO et al, 2014). 

Segundo Santana et al. (2016), encontra-se um vasto 

número de pesquisas internacionais e nacionais sobre a 

violência contra pessoa idosa incluindo a violência contra a 

mulher idosa. De acordo com o levantamento feito pela OMS, 

as estimativas da prevalência da violência contra as pessoas 

idosas variam entre 4% e 6%. Outros estudos internacionais 

apontam índices entre 3,2% e 29,3% (SANTOS, NICOLAU, 

FERNANDES, & GIL, 2013) e um aumento de 150% em sua 

incidência nos últimos 10 anos em todo o mundo. 

Quanto à prevenção da violência, a Organização Pan-

Americana de Saúde sinaliza que esta pode ser compreendida 

como a redução na frequência de novos casos, com a 

diminuição ou eliminação das causas fundamentais e dos 

fatores de risco, assim como a menor exposição a riscos a partir 

dos efeitos diretos e indiretos de políticas públicas e programas 

(OPS, 2013). 

Em janeiro de 2011, foi reformulada a lista de doenças 

de notificação compulsória, e o Ministério da Saúde incluiu 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências. A criação do 

sistema de notificação, no setor da saúde, pressupõe incluir, 

nas atividades de atendimento e na organização dos serviços, 

o procedimento de notificar, assim como capacitar os 

profissionais para agir corretamente sobre o fenômeno da 

violência (SOUSA et al, 2018). 

A notificação é entendida como o ato de registro de 

dados em instrumento oficial que são alimentados em sistema 

de informação para fins de evidências epidemiológicas e de 

subsídios para a elaboração de políticas públicas (SANTOS, 

2014). Portanto, a eficiência da notificação depende da 
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contínua sensibilização dos profissionais/gestores para que 

reconheçam a importância dessa informação. 

A população necessita de um suporte de confiança por 

parte tanto dos profissionais de saúde como dos gestores para 

ter acesso às informações, as instituições e ao poder de 

decisão, para saber como se conduzir no enfrentamento da 

violência. A questão também demanda políticas públicas 

sociais, de saúde, educação e segurança, entre outras, na 

perspectiva de mudar o panorama da violência contra a mulher 

idosa em nível local, regional e nacional (MACHADO, 2014). No 

caso da violência psicológica, sua invisibilidade é comum, pois 

não deixa marcas físicas que possam “justificar uma 

intervenção”, além de poder ser percebida pelos profissionais 

como uma forma aceitável de “disciplinar e educar” as crianças 

e os adolescentes e, portanto, que eles não devem interferir 

nesses casos (ROLIM ET AL., 2014). 

Dentro dessas violências encontra-se a violência contra 

a mulher idosa que cresce a cada dia, necessitando de um olhar 

mais crítico e especial dos profissionais de saúde. Com isso viu-

se a necessidade de estudar esse tipo de violência no Estado 

da Paraíba. 

Com base nesses dados, é possível realizar o seguinte 

questionamento: qual o perfil epidemiológico dos casos de 

violência contra a mulher idosa notificados nos Sistemas de 

Notificação de Agravos (SINAN) na paraíba nos últimos anos?   

No intuito de encontrar respostas ao questionamento 

anterior, o objetivo do estudo consiste em descrever a situação 

epidemiológica da violência contra a mulher idosa  e sua 

notificação na Paraíba e determinar a prevalência segundo 

frequência por escolaridade, raça, ano de notificação, local de 

ocorrência e violência por estupro nas macrorregiões de saúde 

da Paraíba.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo epidemiológico, observacional e descritivo, 

sendo utilizados os dados secundários produzidos pelo sistema 

de vigilância, utilizando os dados dos indicadores 

epidemiológicos e de morbidade, da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde, a partir do SINAN e DATASUS. 

Os dados correspondem aos casos de Violência no 

Brasil, confirmados e notificados no período de 2009 a 2017, 

sendo estes coletados no mês de outubro de 2019. Os anos 

estudados correspondem aos últimos apresentados pelo 

DATASUS. Os dados dos anos de 2018 e 2019 não estavam 

registrados no sistema do DATASUS. 

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

do SINAN e DATASUS, utilizando as seguintes variáveis: 

frequência por escolaridade, raça, ano de notificação, local de 

ocorrência e violência por estupro nas macrorregiões de saúde 

da Paraíba.  

Os anos incluídos no estudo foram selecionados com 

base no ano de início de operacionalização do SINAN (Sinan 

NET 4.0/patch 4.2).  

A partir das análises procedeu-se a construção de 

gráficos e tabelas para auxiliar na discussão dos resultados por 

meio do Microsoft EXCEL, versão 2010. 

Por trabalhar com dados secundários disponíveis 

através do SINAN, é dispensado de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), por não haver variáveis que 

possibilitem a identificação dos sujeitos da pesquisa. Ressalta-

se que todas as prerrogativas éticas emanadas dos dispositivos 

que regem a pesquisa envolvendo dados públicos foram 

seguidas rigorosamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo utilizou-se de dados coletados no 

SINAN, no período que compreende o ano de 2009 a 2017, 

tendo sido encontrados, ao todo 815 casos de violência contra 

mulher idosa na Paraíba. Dentre os casos notificados, destaca-

se: frequência por escolaridade, raça, ano de notificação, local 

de ocorrência e violência por estupro nas macrorregiões da 

Paraíba.  

Em relação a todas as violências, exceto as referentes 

ao trabalho infantil, o sexo feminino apresenta o maior número 

de atendimentos. A intensidade da vitimização feminina se 

expressa, sobretudo, na violência sexual quando chega a ser 

6,5 vezes maior do que a masculina, e na violência 

psicológica/moral que é 5 vezes maior no sexo feminino, o que 

também acontece em relação à tortura e ao abuso 

financeiro/econômico que são, cada um, cerca de 4 vezes maior 

no sexo feminino, comparado ao masculino (MINAYO et al., 

2018). 

  Quanto  avaliação da frequência segundo 

escolaridade da mulher idosa paraíbana (Tabela 1), verificou-

se predomínio de analfabetas com o percentual de 15% (120), 

seguida da faixa da 5ª à 8ª série incompleta do ensino 

fundamental com o percentual de 12% (96), e do casos da 1ª a 

4ª série incompleto do EF com 8% (64), mas o que chamou a 

atenção foram os casos ignorado/branco, correspondendo a 

49% (400) do total de casos, ou seja, no momento do 

preenchimento pode ter passado despercebido ou esquecido 

de preencher corretamente esse dado, o que leva a entender  

que as fichas de notificações podem estar sendo preenchidas 

de forma inadequada. 
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Alguns estudos epidemiológicos mostram que quanto 

maior a escolaridade da mulher, mais informação terá e menos 

vulnerável à violência ela se tornará. A informação é arma 

poderosa frente a qualquer tipo de violência, pois é através dela 

que a mulher se torna mais encorajada a realizar as denuncias  

(FLORÊNCIO, 2014).  

 

Tabela 1. Distribuição dos casos de violência contra 

a mulher idosa na Paraíba de acordo com a escolaridade. 

Escolaridade Freqüência 

Ign/Branco 400 

Analfabeto 120 

1ª a 4ª série incompleta do EF 64 

4ª série completa do EF 17 

5ª a 8ª série incompleta do EF 96 

Ensino fundamental completo 22 

Ensino médio incompleto 23 

Ensino médio completo 32 

Educação superior incompleta 4 

Educação superior completa 35 

Não se aplica 2 

Total 815 

    Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan 

Net 

 

A raça de maior frequência encontrada neste estudo, 

como mostra a Figura 1, foi a parda 73% (592), seguida da 

branca com  15% (124), ignorado/branco 8% (69), preta 3% 

(24), indígena 0,4% (4) e amarela 0,2% (2) dos casos.  

Apesar das pesquisas considerarem a raça preta  como 

a de maior vulnerabilidade em várias questões sociais, 
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principalmente à violência, neste estudo a raça parda foi mais 

predominante. Este dado pode ser decorrente da característica 

étnica das regiões sul e sudeste do país, uma vez que nesses 

locais o percentual de pessoas de cor parda e branca é superior 

à média nacional. 

O conceito de etnia aborda as questões de identidade 

dos povos, e nem sempre expressa relações de dominação que 

leve a considerações estatísticas que forneçam aparato 

científico para distinção de estudos (SILVEIRA, 2014). 

De acordo com o estudo de Minayo et al., (2018), São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os 

estados que mais registraram casos de violência no período de 

2009 a 2014. Rio de Janeiro aparece na quinta posição em 

número de registros. Acre, Roraima, Amapá, Rondônia e 

Sergipe são os que menos notificaram casos de violência. Em 

todos esses estados a raça não apresentou diferença 

considerável em relação ao número e não obteve significância 

estatística considerável. 

 

Figura 1. Distribuição dos casos de violência contra 

a mulher idosa na Paraíba de acordo com a raça.
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Fonte: sistema de Informação de Agravos de Notificação Sinan Net 

 

Percebe-se, na Figura 2, um número crescente de casos 

de violência contra a mulher idosa na Paraíba no período de 

2009 a 2017, tendo uma queda no ano de 2016 com 4,7%. 

Observa-se um grande predomínio de violência contra a mulher 

paraibana no ano de 2013, que apresentou um percentual de 

35% (288), seguido do ano de 2012 com 25% (207). Ocorreu 

um crescimento anual, cada vez mais alarmante de casos de 

violência, dando um salto de 1,2 % em 2009 para 10% em 2017. 

É evidente o crescimento anual no número de notificações no 

período de 2009 dando um salto para 2017 no total dos casos 

de violência. 

É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda ocorram 

tantos casos de violência contra a mulher idosa como mostra 

essa análise, pois afeta a saúde individual e coletiva das idosas, 

provoca mortes, lesões, traumas físicos e mentais; diminui a 

qualidade de vida, coloca novos problemas para o atendimento 

médico e para os serviços; e evidencia a necessidade de uma 

atuação de prevenção e tratamento de base interdisciplinar, 

multiprofissional, intersetorial e socialmente engajada. No 

entanto, é recente a emergência do tema na área de 

conhecimento e de práticas do setor saúde (MINAYO et al., 

2018). 

Lembrar-se que uma vida sem violência contra as 

mulheres advém de uma formação social embasada em direitos 

humanos, transversalidade de gênero e pelo empoderamento 

das mulheres diante das iniquidades e relações de violência, 

enquanto busca da equidade de gênero. 

Atualmente, vive-se a constatação de que as mulheres 

são vítimas de atos nocivos à sua integralidade apenas por 

pertencerem ao sexo feminino (SILVA, 2015). 
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É urgente a intervenção do Estado por meio políticas 

públicas eficazes, efetivas e eficientes, a fim de combater e 

identificar a violência contra as idosa, devido ao estado de 

vulnerabilidade que se encontram. Pois, em muitas ocasiões, a 

violência contra a mulher idosa ocorre de maneira velada, uma 

vez que escondem o agressor por serem a maioria um ente 

familiar (SILVA, 2015). 

 

Figura 2. Distribuição dos casos de violência contra 

a mulher idosa na Paraíba de acordo com o ano de 

notificação. 

 
  Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan 

Net. 

 

Com relação à frequência por local de ocorrência, Tabela 

2, observou-se que, a maioria dos casos de violência ocorreu 

em residências, com 59% dos casos, seguidos por via Pública 

(15,29%), como as ruas da cidade dentro do perímetro 

considerado urbano, estradas desertas e em torno dos bares. 

É em torno das casas noturnas que atraem a prostituição 

e a violência. Como os negócios noturnos são prolíferos em 
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rendimentos, outros estabelecimentos surgem repletos de 

menores de idade, que são facilmente vitimáveis.  

De modo geral, acredita-se que o espaço familiar é 

seguro e menos propício à violência que os espaços das ruas, 

porém na residência ocorreram 734.778 casos, mostrando que 

ela faz parte do cotidiano da organização familiar. Esta violência 

é um problema muito comum e podem existir vários fatores de 

risco que podem gerar atos violentos entre os membros da 

própria família.  

De acordo com Araújo, Cruz e Rocha (2013), os dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2008, apontam que, 

no Brasil, das 626 notificações de violência contra idosos 

atendidos em serviços de saúde de referência, 338 foram de 

vítimas dos próprios filhos. Esses dados representam 54% das 

notificações de agressões a pessoas com 60 anos ou mais, 

dentro de casa. Entre os tipos de agressões identificadas 

nessas notificações, a violência moral ou psicológica foi a mais 

relatada (55%), seguida da violência física (27%), do abandono 

(22%) e, por último, do dano financeiro ou patrimonial (27%). 

 

Tabela 2. Distribuição dos casos de violência contra 

a mulher idosa na Paraíba de acordo com o local de 

ocorrência. 

Local ocorrência Freqüência 

Residência 633 

Habitação Coletiva 5 

Escola 2 

Bar ou Similar 1 

Via pública 64 
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Comércio/Serviços 3 

Outros 9 

Ignorado 96 

Em Branco 2 

Total 815 

     Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan 

Net 

 

Entre todos os casos de violência notificados no SINAN 

notou-se uma tendência elevada e crescente dessas faixas nos 

últimos anos. Entende-se que a violência física acontece 

quando uma pessoa que está em relação de poder sobre outra 

causa ou busca causar dano a esta, por meio do uso da força 

física ou de algum tipo de arma que pode provocar lesões e 

traumas psicológicos. A população necessita de um suporte de 

confiança por parte tanto dos profissionais de saúde como dos 

gestores para ter acesso às informações, as instituições e ao 

poder de decisão, para saber como se conduzir no 

enfrentamento da violência. A questão também demanda 

políticas públicas sociais, de saúde, educação e segurança, 

entre outras, na perspectiva de mudar o panorama da violência 

em nível local, regional e nacional (MACHADO, 2014).  

No caso da violência psicológica, sua invisibilidade é 

comum, pois não deixa marcas físicas que possam “justificar 

uma intervenção”, além de poder ser percebida pelos 

profissionais como uma forma aceitável de “disciplinar e educar” 

as crianças e os adolescentes e, portanto, que eles não devem 

interferir nesses casos (Bannwart & Brino, 2004; Rolim, Moreira, 

Gondim, Paz & Vieira, 2014). 
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A notificação é entendida como o ato de registro de 

dados em instrumento oficial que são alimentados em sistema 

de informação para fins de evidências epidemiológicas e de 

subsídios para a elaboração de políticas públicas (SANTOS, 

2014). Portanto, a eficiência da notificação depende da 

contínua sensibilização dos profissionais/gestores para que 

reconheçam a importância dessa informação. 

A preparação de recursos humanos também é essencial 

para garantir a sustentabilidade das redes nas ações de 

prevenção de violências e de promoção de cultura de paz, bem 

como na atenção integral às crianças e aos adolescentes em 

situação de violência interpessoal, na qual se inclui a violência 

sexual (SANTOS,2014). 

No tocante a distribuição dos casos de violência contra a 

mulher idosa na Paraíba  por estupro, nas macrorregiões de 

saúde (Tabela 3), verifica-se um predomínio da macrorregião 

de João Pessoa com 12 casos, seguida de Campina Grande 

com 7 casos e as outras macrorregiões com 1 caso cada. O que 

chamou a atenção foram os casos identificados no SINAN como 

região não definida, 21 casos, correspondendo a 50% do total 

de casos, o que leva a entender  que as fichas de notificações 

podem estar sendo preenchidas de forma inadequada pelos 

profissionais de saúde.  

Para Minayo et al., (2018) pessoas idosas geralmente se 

sentem sozinhos, principalmente viúvas, as vezes 

abandonados pela família ou com limitação de amigos e contato 

com outras pessoas, por dependerem dos seus entes para 

frequentar outros ambientes, por exemplo. Assim como 

pedófilos aproveitam da inocência, gerontofilos também sentem 

desejo pela carência e vulnerabilidade do idosos, e buscam a 

realização dos seus objetivos sexuais, muitas vezes causando 

estupro. 
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A violência sexual é, portanto, um problema social, de 

segurança e saúde pública, que traz impactos na saúde dos 

indivíduos e nas relações sociais, expressa nas lesões físicas e 

psicológicas decorrentes (BAIGORRIA, 2017). 

Além disso, o uso abusivo de drogas, o aumento da 

população de rua, a exploração do trabalho e as doenças 

sexualmente transmissíveis são temas prioritários quando se 

leva em consideração a saúde da mulher idosa. 

Aproximadamente 11% das internações no Brasil 

correspondem a essa faixa etária. Necessitando de um olhar 

mais atento das autoridades e política de saúde (ASSIS, 2015). 

 

Tabela 3. Distribuição dos casos de violência contra 

a mulher idosa na Paraíba  por estupro nas macrorregiões 

de saúde da Paraíba. 

 

Macrorreg.Saúde Sim 

 

Região não definida  21 

Araruna - 

Cajazeiras 1 

Campina Grande 7 

João Pessoa 12 

Princesa Isabel - 

Sousa 1 

TOTAL 42 
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    Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan 

Net 

 

    CONCLUSÕES  

 

A violência continua como importante agravo de saúde na 

Paraíba, como mostra os resultados alcançados através deste 

trabalho, no qual um grande predomínio de violência contra a 

mulher idosa é evidenciado, como também, percebe-se um 

aumento significativo nos últimos anos, onde a residência é o local 

de maior ocorrência e o estupro ainda é presente na vida dessas 

mulheres idosas. 

Neste cenário, os profissionais da saúde tem que estarem 

bem mais atentos quanto às notificações dessa violência, uma vez 

que as subnotificações causam grande prejuízo para a saúde 

como um todo.  

São estes trabalhadores os principais contribuintes, 

também, para a detecção precoce das pessoas que sofrem algum 

tipo de violência, que muitas vezes é escondida e silenciada por 

medo dos agressores ou por outros fatores. 

Neste sentido, a prática da notificação constitui uma atitude 

fundamental para melhoria da prestação da assistência em saúde. 

Com base nas dificuldades relacionadas à subnotificação de 

casos ou as inadequações no preenchimento da ficha de 

notificação, evidencia-se a necessidade de desenvolver ações de 

educação permanente na busca de capacitar os profissionais da 

área no preenchimento correto e completo da ficha de notificação.  

Isso possibilitará um melhor planejamento das ações em 

saúde, sendo de fundamental importância para subsidiar a 

formulação de políticas e programas voltados à prevenção de 

todas as formas de violência contra a mulher idosa. 
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RESUMO: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem por 
objetivo principal a debilitação do sistema imunológico do 
indivíduo, deixando-o suscetível a adquirir diversas outras 
doenças, que são chamadas de doenças oportunistas. O 
estudo objetiva-se relatar acerca das experiências teóricas e 
práticas de acadêmicos do curso de Enfermagem no Projeto 
Viva Melhor Sabendo. Este é um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência, cujo objetivo foi discorrer sobre o 
desenvolvimento de atividades teóricas e práticas realizadas 
por três discentes em Enfermagem no “Projeto Viva Melhor 
Sabendo. Enquanto acadêmicos do curso de Enfermagem, 
observamos que, durante o período de vivência nas ações 
realizadas através do Projeto Viva Melhor Sabendo, foi possível 
atestar e identificar a extrema relevância do projeto para a 
melhoria da conjuntura social da população beneficiada com o 
mesmo. Elenca-se, ainda, a relevante contribuição para a 
efetiva formação humana e acadêmica dos alunos envolvidos, 
haja vista que se busca uma completude de conhecimentos 
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teóricos e práticos para o atendimento integral aos indivíduos. 
Assim, como para nossa formação como futuros profissionais 
enfermeiros, sensibilizados com o processo de cuidar. As 
vivências possibilitadas pelo Projeto Viva Melhor Sabendo nas 
ações aqui descritas evidenciam a extrema importância da 
inserção de acadêmicos do curso de Enfermagem em projetos 
sociais. 
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Cuidado. Aids. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem por 

objetivo principal a debilitação do sistema imunológico do 

indivíduo, deixando-o suscetível a adquirir diversas outras 

doenças, que são chamadas de doenças oportunistas. A 

infecção causada pelo vírus do HIV continua sendo um desafio 

para inúmeros seguimentos nos quesitos social, político e, 

também, científico, observado que, além da infecção, 

apresenta-se ainda dificultoso o modo de controle do mesmo 

(BEZERRA et al., 2015).  

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), desde 

sua descoberta até hoje, encontra-se em pessoas que vivem e 

convivem com o vírus do HIV, sendo que, desde sempre e, até 

na conjuntura atual, continuam altamente estigmatizadas, 

marginalizadas, sendo consideradas símbolos de 

promiscuidade. Profissionais do sexo, homossexuais, a 

exemplo, eram designados como população ou grupo 

vulnerável à transmissão do vírus (FERREIRA et al., 2019).  

Entretanto, a literatura atualizada traz novas pesquisas 

com transformações no cenário de transmissão do vírus, 

demonstrando que se deixou de ser somente uma doença 

designada às classes citadas acima, passando haver um 
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aumento significativo entre as pessoas heterossexuais, 

acometendo mulheres que se tornaram mais vulneráveis a 

adquirir a contaminação (FERREIRA et al., 2019).  

Estudos demonstram que, todos os dias, mais de 7.000 

(sete mil) indivíduos contaminam-se pelo vírus, visto que, 

somente no ano de 2015, tiveram-se mais de 2,1 milhões de 

novos casos de infecção. Observado que 798.366 (setecentos 

e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e seis) dos novos 

casos de Aids foram descobertos até o mês de junho do mesmo 

ano (MAGNABOSCO et al., 2018). 

Na conjuntura atual do contexto da transmissão e 

contaminação do vírus, vem acontecendo algumas mudanças, 

onde pessoas heterossexuais, especificamente do sexo 

feminino, estão sendo alvo das maiores contaminações, 

estando predominantemente numa faixa etária entre 15 a 39 

anos de idade (ARAUJO et al., 2017). 

É de elevada importância a concretização de ações que 

buscam maneiras que atinjam o diagnóstico precoce da 

infecção do HIV, identificado através da testagem rápida, para 

assim elucidar, através de estudos, que por meio do 

diagnóstico, há uma possibilidade do indivíduo começar 

imediatamente o tratamento, também conhecendo sua 

condição enquanto pessoa que vive/convive com o vírus do HIV 

(BRITO et al., 2019). 

Desse modo, desde 1990, a política de Aids no Brasil traz 

em sua política a diretriz do diagnóstico precoce para o HIV, 

mas o contexto de prevenção e promoção de tratamento 

precoce começou a ser visualizado com a criação da política 

nacional, onde campanhas são lançadas para incentivar o teste 

rápido, também dinamizando a expansão e fornecimento dos 
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testes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (MONTEIRO et al., 

2019). 

 Nessa perspectiva, ressalta-se que os testes rápidos 

têm a possibilidade de serem realizados em diversas situações 

que envolvam o processo de cuidado, objetivando a quebra da 

cadeia de transmissão do vírus HIV (SILVA; VALENÇA; SILVA, 

2017).  

O teste para HIV é uma das demandas exigidas pelo 

Ministério da Saúde, sobretudo, com uma maior especificidade 

para a chamada população de risco ou população chave 

(BRITO et al., 2019). 

Em concordância com as Nações Unidas, que tem um 

programa onde se trata da meta dos 90-90-90, objetivando-se 

chegar no, ano de 2020, ao número de 90% (noventa por cento) 

dos indivíduos que vivem e convivem com HIV/Aids informados 

e com conhecimento de sua condição enquanto sorologia 

positiva, 90% dos indivíduos possam fazer o uso correto do 

tratamento por meio dos antirretrovirais e, por último, que 90% 

das pessoas infectadas pelo HIV não obtenha a detestação da 

carga viral através do tratamento (BRITO et al., 2019). 

A partir do ano de 2011 foi consolidada a Portaria N° 

2.826 que objetivava a criação de uma política nacional voltada 

para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais 

e Travestis (LGBT), visando a promoção e educação da saúde, 

com o intuito de romper com toda a estigmatizacão, 

discriminação e preconceito sofrido por esses indivíduos, bem 

como buscar facilitar o acesso dessa população ao SUS 

(QUERINO et al., 2017).  

Desse modo, a literatura ressalta a extrema importância 

da testagem rápida de HIV, sendo definido como um 

instrumento altamente potente na quebra da transmissão, 
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sobretudo para começar o tratamento, objetivando a redução 

da transmissão do vírus, visto que houve aumento de grande 

significância da testagem rápida nos últimos anos. Para tanto, 

ainda se encontra grande resistência, tornando-se um grande 

desafio, para a testagem nas chamadas populações 

vulneráveis (BRITO et al., 2019). 

A implantação do processo de testagem rápida no Brasil 

teve início no ano de 1989, passando a ser efetivada nos 

programas de prevenção. Assim, passou a ser de extrema 

importância para a prevenção da doença, sobretudo para 

facilitar o acesso ao teste para o HIV. Entretanto, a literatura 

evidencia que ainda existe um estigma a respeito do 

conhecimento a respeito da sorologia do HIV (ARAUJO et al., 

2017). 

Assim, faz-se necessário ressaltar a condição 

epidemiológica do HIV/Aids que continua sendo um problema 

de saúde, onde a contaminação está intrínseca ao contexto de 

vulnerabilidade, tornando os indivíduos que vivem nessa 

condição de vulnerabilidade social mais expostos à infecção 

(MARANI et al., 2018).  

Existe uma preponderância da infecção do HIV em 

mulheres transgênero e transexuais, travestis, podendo-se 

perceber que é totalmente incongruente quando comparado 

com a população em geral. Estudos mostram que diferenciação 

a respeito dessas mulheres acontece devido a fatores 

individuais e também coletivos, como sexo anal desprotegido e 

o uso de drogas. Junto a essas condições, ainda sofrem 

estigma de preconceito e marginalização por serem diferentes, 

o que tem a possibilidade de influenciar diretamente na 

vulnerabilidade de contaminação pelo HIV (MAGNO et al., 

2019). 
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Nesse sentido, no ano de 2008, o Ministério da Saúde 

criou um programa chamado “Mais Saúde: Direitos de todos”, 

passando a definir as diretrizes e estratégias para a acentuação 

da promoção da saúde. Como uma vertente estratégica, 

desenvolve-se a prevenção por diversos meios, essa que é 

destinada para grupos que vivem e convivem com alguma 

margem de vulnerabilidade, a exemplo das populações LGBT, 

dos indivíduos em situação de moradia nas ruas, dos 

profissionais, dentre outras populações que são acometidas 

dessas características gerais (QUERINO et al., 2017).  

Com o desenvolvimento das campanhas de prevenção, 

o Brasil passou a ser visto como referência no contexto de 

combate à doença. Assim, o governo passou a financiar cada 

vez mais os programas e campanhas de prevenções ao HIV. 

Nessa perspectiva, movimentos e entidades LGBT passaram a 

organizarem-se politicamente para realizar projetos de 

acolhimento das pessoas que vivem com o vírus e, sobretudo, 

acentuar a quebra da cadeia de transmissão (ROCHA et al., 

2017). 

Através das lutas em prol do movimento LGBT, 

principalmente, aquelas desempenhadas pelas mulheres 

travestis, essas que são pioneiras na militância por campanhas 

de prevenção ao vírus do HIV e combate à Aids para toda a 

população LGBT, foi estabelecido uma Portaria de nº 2.836, 

datada de 1º de dezembro de 2011, que tinha por objetivo o 

direito de igualitário de acesso ao SUS, sobretudo, com um 

olhar ampliado para a população LGBT (MAGNO et al., 2019).   

Esse instituto legal buscou a integralização e a facilitação 

ao acesso desse público ao Sistema Público de Saúde, por 

meio de ações de promoção da saúde, bem como de 
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estratégias direcionadas à redução de danos aos indivíduos 

LGBT (QUERINO et al., 2017). 

Assim, apesar de todos os avanços significativos, 

percebidos através das ações que objetivavam a prevenção da 

transmissão do vírus HIV entre as pessoas que se 

enquadravam na população LGBT, ainda encontram-se 

barreiras no acesso aos sistemas que desenvolvem a 

promoção de saúde dessa população, principalmente por parte 

dos profissionais da saúde, que estão à frente do cuidado no 

âmbito do SUS (MAGNO et al., 2019).  

Assim, a relevância do presente estudo está pautada em 

relatar as contribuições que o projeto Viva Melhor Sabendo 

propocinou para processo de formativo de acadêmicos de 

enfermagem, assim como também a sua relevância para a 

quebra da cadeia de transmissão do vírus HIV, sobretudo no 

desenvolvimento de atos de promoção da saúde às populações 

em vulnerabilidades. O estudo objetiva relatar a acerca das 

experiências teóricas e práticas de acadêmicos do curso de 

Enfermagem no projeto Viva Melhor Sabendo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, cujo objetivo foi discorrer sobre o desenvolvimento 

de atividades teóricas e práticas realizadas por três discentes 

em Enfermagem no projeto “Viva Melhor Sabendo”. 

O estudo descritivo destaca-se no contexto no presente 

estudo, por possibilitar reconhecimento do problema, análise 

das características, e ainda registrar condições ou variáveis que 

se encontram envolvidas no acontecimento ou no próprio 
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processo, sem haver interferência do pesquisador 

(PEROVANO, 2014; PODRANOV; FREITAS, 2013). 

O relato de experiência constituiu-se a partir da 

perspectiva de entendimento das circunstâncias e condições 

que são extremamente relevantes para o processo de cuidado 

do indivíduo, da família e, ainda, no contexto da coletividade no 

determinado momento do processo saúde-doença, 

possibilitando ainda que o pesquisando torne-se um 

observador, ativo ou passivo, e que relate as configurações e 

vivências em condição ampla e objetiva, juntamente com o 

embasamento de estudos disponíveis na integra (MINAYO, 

2014). 

O projeto Viva Melhor Sabendo foi aprovado pelo 

Departamento de ISTs/HIV/Aids e das Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde, em parceria com a Organização da 

Saciedade Civil (OSC), que objetiva ampliar a testagem rápida 

do vírus HIV por meio de testagem rápida de fluido oral, 

destinada, principalmente, para as pessoas que vivem em 

vulnerabilidade social, as chamadas populações-chaves. 

O projeto foi aprovado para ser executado nas cidades 

de Iguatu e Orós, ambas localizadas na Região Centro-Sul do 

Estado do Ceará. Tal aprovação obedeceu ao edital lançado 

pelo Ministério da Saúde, onde foi liberado para ser realizado 

nos dois municípios. As atividades estão sendo realizadas, 

durante todo ano de 2019, através da Associação de Travestis, 

Transexuais e Homossexuais de Iguatu (ATTRAHI). 

 A ATTRAHI existe há 14 anos, desenvolvendo 

atividades para proteção, promoção de saúde e prevenção 

doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis das 

pessoas LGBT. A Associação conta, atualmente, com as 
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parcerias das Secretarias de Saúde e de Assistência Social das 

duas cidades que são assistidas pelo o projeto. 

 As atividades são realizadas em formato de ações, onde 

é construído, primeiramente, o planejamento de um 

cronograma, juntamente com as demandas dos locais que 

ofertam os espaços. Esses locais são as Estratégias de Saúde 

da Família, (ESF), Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). 

  Para a execução das ações, o projeto conta com uma 

diversidade de profissionais, dentre eles Enfermeiros, 

acadêmicos do curso de Enfermagem, Pedagogos, 

Cabeleireiros, Manicures, sem esquecer-se dos diversos outros 

profissionais, que possuem qualificações de nível fundamental, 

médio e superior de escolaridade, e que atuam nas ações 

pontuais do projeto, contribuindo de maneira significativa. 

Baseando-se no princípio da solidariedade e na vontade 

de ajudar o próximo, todo o trabalho executado é 

desempenhado, totalmente, de maneira voluntária. Sendo 

assim, antes de fazer parte da composição de atuantes do 

projeto, os interessados devem manifestar interesse, fazendo-

se necessário o desenvolvimento de um processo de 

capacitação, que é realizado através de cursos e oficinas de 

treinamento para todos os membros que manifestaram o desejo 

de ingressar nessa ação social. Posteriormente, os indivíduos, 

após serem capacitados, passam a integrar a equipe de ação 

do mesmo. 

Esse processo é realizado através do projeto Viva Melhor 

Sabendo que conta com a prática de ações de testagem rápida, 

realizadas através da coleta de fluídos orais das pessoas que 

se enquadram nas zonas de vulnerabilidades, anteriormente 
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caracterizadas. Tal atividade requer bastante cuidado, zelo, 

atenção e sigilo no desenvolvimento.  

Propagam-se, ainda, campanhas de prevenção, que são 

realizadas por meio de rodas de conversa e palestras nas 

comunidades, escolas e locais que apresentem a denominada 

população-chave, ofertando, em contrapartida à sua 

participação, serviços de beleza através de cortes de cabelos e 

hidratação, como forma de estratégia para atrair as pessoas até 

o local de realização das ações, possibilitando, ainda, uma 

melhora na autoestima dos indivíduos presentes no local.  

Ainda, para o embasamento teórico do presente estudo, 

realizou-se por meio de uma busca online a partir da Biblioteca 

Virtual em Saúde, utilizando como bases de dados BDENF, 

MEDLINE. Os descritores empregados foram: vulnerabilidade, 

cuidado e HIV. Para o cruzamento dos descritores, apropriou-

se do operador booleano AND. Inicialmente, a aplicabilidade 

dos descritores através da Biblioteca online, onde se obteve 

1165 resultados.  

No entanto, estavam dispostos como disponíveis neste 

banco, 468 resultados que, consequentemente, iniciou-se o 

processo de filtragem, utilizando-se os critérios de inclusão: 

dispostos gratuitamente, que se encontravam no idioma 

Português e Inglês, publicados entre os anos de 2015 a 2019. 

 Para os critérios de exclusão: artigos repetidos, e 

aqueles que não condizem com a temática proposta, 

encontrando-se cinco artigos, que foram utilizados como 

subsídio para o referencial científico na construção do referente 

relato de experiência. 

É importante salientar que o desenvolvimento do 

presente estudo se deu no período de maio a setembro de 

2019. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Enquanto acadêmicos do curso de Enfermagem, 

observamos que, durante o período de vivência nas ações 

realizadas através do projeto Viva Melhor Sabendo, foi possível 

atestar e identificar a extrema relevância do projeto para a 

melhoria da conjuntura social da população beneficiada com o 

mesmo. 

Elenca-se, ainda, a relevante contribuição para a efetiva 

formação humana e acadêmica dos alunos envolvidos, haja 

vista que se busca uma completude de conhecimentos teóricos 

e práticos para o atendimento integral aos indivíduos. Assim, 

como para nossa formação como futuros profissionais 

enfermeiros, sensibilizados com o processo de cuidar, 

buscando um olhar direcionado para todas as dimensões que 

envolvem a vida da pessoa que procura algum tipo de 

assistência no âmbito da saúde. 

A abordagem inicial do projeto se dá, primeiramente, 

através do processo de acolhimento da pessoa que busca ser 

assistida, mas para que aconteça a etapa de atendimento se 

faz necessário que a pessoa permita-se receber a assistência 

que o projeto oferta.  

A partir desse comedimento o projeto acolhe o indivíduo, 

visto que esse acolhimento se utiliza de um método de 

recepção diferenciado, permitindo, portanto, uma troca de 

olhares, entre nós voluntários e a pessoa que está sendo 

assistida. 

Exige-se uma atenção redobrada com as primeiras 

palavras, sobretudo em todo modo de expressão, até mesmo 

do próprio silêncio e linguagem corporal realizada, visto que 

esse acolhimento, que tem início na recepção, perpassa por 
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todos os serviços que projeto oferta, dando a segurança 

necessária ao indivíduo para a realização das ações. Isso 

acontece porque o acolhimento é extremamente importante 

para o trabalho de conscientização do mesmo para que ele 

retorne aos serviços de saúde. 

Segundo OLIVEIRA et al (2018), o acolher é o processo 

de recebimento do indivíduo, independentemente de suas 

dimensões individuais e coletivas, livre de preconceito ou 

qualquer tipo de discriminação. A literatura ressalta que esse 

processo é um método instrumental de extrema importância 

para os profissionais da saúde, faça saber que esse ato de 

acolher a pessoa em sua totalidade fortalece o vínculo entre o 

usuário e os serviços de saúde  

O projeto oportunizou um aprofundamento intimo entre 

nós, acadêmicos do curso de Enfermagem, e as realidades de 

cada indivíduo que passou pelos serviços ofertados pelo 

projeto, sendo essa experiência de extrema relevância para 

nosso processo formação e como futuros enfermeiros, 

possibilitando a visualização das realidades e a compreensão 

de suas necessidades individuais e coletivas. 
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Na fase de triagem, é realizada uma série de perguntas 

que tratam a respeito de todas as condições socioeconômicas, 

objetivando o conhecimento de qual o contexto social este 

indivíduo está inserido, e quais são as possíveis características 

de vulnerabilidade que ele sofre, sofreu ou que está exposto a 

sofrer, possibilitando ainda o delineamento das questões 

acerca da sexualidade da pessoa, as maneiras de prevenção e 

exposição ao vírus e outras infecções sexualmente 

transmissíveis, conhecidas cientificamente como ISTs. 

 

Figura 1. Registro durante a triagem. Iguatu-CE, Jul., 2019. 

 

Fonte: Própria dos autores 

 

Ainda no decorrer da triagem, abordamos o contexto das 

drogas, na perspectiva de identificar as possibilidades de 

contato ou, ainda, se a pessoa fez ou faz usou de algum tipo de 

substância, visto que o uso de alguns tipos de drogas está, 

direta ou indiretamente, relacionado à transmissão do vírus HIV. 
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Colaborando com a ideia do presente estudo de 

CERIONI et al (2016) é demonstrado que a triagem permite o 

colhimento de elementos e fatos, bem como o levantamento da 

possibilidade de uma determinada eventualidade, ainda 

proporciona a identificação do tipo de demanda que aquele 

indivíduo que vem a procurar o serviço de saúde necessita, 

permitindo a aplicabilidade do tratamento correto. Esse 

mecanismo atua de maneira interventiva, fazendo-se 

necessário a aplicabilidade de uma metodologia desenvolvida 

de forma dinâmica, onde o indivíduo que está utilizando-se da 

mesma é o protagonista de sua saúde. 

 Assim, observamos que durante o processo de triagem, 

os indivíduos expressaram inúmeros sentimentos enquanto 

estavam respondendo às perguntas, demonstrando ansiedade 

para realizar o teste, ao mesmo tempo que demonstravam um 

pouco receio para com o resultado do teste, visto que alguns 

relatam a possibilidade de ter contraído o vírus, devido à prática 

de relações sexuais desprotegidas. 

Depois de todo o processo de triagem, a pessoa é 

encaminhada para a sala de realização do teste rápido, haja 

vista a necessidade da coleta do fluido oral de maneira higiênica 

e de forma que não venha a prejudicar a realização da mesma, 

facilitando a adesão do usuário ao serviço de realização o teste. 

Esse procedimento de testagem rápida, realizado por meio do 

fluido oral, não é uma tecnologia invasiva, por isso há uma 

menor resistência por parte das pessoas para se sujeitarem à 

participação, bem como a agilidade no recebimento do 

resultado logo após alguns minutos da realização do teste, 

levando-se em consideração que se tem o mesmo nível do teste 

invasivo. 
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Tabela 1. Descrição do quantitativo de bairros e pessoas 
assistidas pelo projeto viva melhor sabendo. Iguatu-CE, Nov., 
2019. 

MUNICÍPIO BAIRROS QUANTITATIV

O DE 

PESSOAS 

ASSISTIDAS  

TOTAL DE 

PESSOAS 

ASSISTIDAS  

 

 

 

 

IGUATU 

 

Barreiras dos 

Constatinos 

85  

 

 

 

560 

Chapadinha 68 

COHAB 32 

Jardim Oasís 52 

Vila 

Cajazeiras 

36 

Vila Moura 96 

Vila Neuma 87 

João Paulo 104 

 

 

ORÓS 

Isac Cândido 82  

 

210 São Geraldo 91 

São José 37 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Os testes são realizados por alguns integrantes da 

equipe do projeto, reafirmando-se que, anteriormente, é 

realizado um processo de capacitação, que acontece por meio 

da ATTRHAI, para os componentes. Todos passaram por 

cursos, palestras e seminários com conteúdo teórico e prático 

acerca das questões relacionadas ao vírus HIV, sendo ainda 
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contextualizado todo o processo de humanização, no que tange 

o atendimento à população-alvo do projeto. 

Nos casos em que os resultados são positivos, a pessoa 

é encaminhada ao Centro Microrregional Especializado de 

Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual (CEMEAR), que é um 

sistema de referência em tratamento de ISTs/HIV/Aids. 

O Centro, atualmente, está atendendo os nove 

municípios que compõe a microrregional, formada pelas 

cidades de Iguatu, Jucás, Acopiara, Quixelô, Cariús, Cedro, 

Orós, Mombaça e Icó. Observado isso, ressalta-se a extrema 

importância do CEMEAR para nossa região, oportunizando às 

pessoas que fazem tratamento não deslocarem-se para a 

capital com o intuito da realização de consultas, exames e 

recebimento de seus medicamentos.  . 

Contribuindo com a ideia ROCHA et al (2019), acentua 

que os testes rápidos são instrumentos de extrema importância 

para o enfrentamento de diversas questões e impedimentos 

que reforçam a dificuldade no acesso do sistema de saúde, 

principalmente, no que se refere ao contexto da transmissão e 

prevenção do vírus HIV. O teste rápido pode ser compreendido 

como um método que descentralizou o acesso aos diagnósticos 

para inúmeras pessoas, sobretudo para as pessoas LGBT, que 

ainda continuam na busca pela descoberta da portabilidade do 

vírus, através do sistema de saúde. 

Importante ressaltar que o projeto oferta, além dos testes 

rápidos, um aparato excelente de serviços de qualidade que 

são executados por profissionais altamente qualificados do 

ramo da beleza. Dentre os serviços que são ofertados 

destacam-se os cortes de cabelo feminino e masculino, 

hidratação das madeixas, massagens relaxantes e design de 

sobrancelhas. 
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Fica evidenciada, assim, a extrema importância da oferta 

desses serviços, que são executados durante as ações, sendo 

observado, por nós que somos acadêmicos, que há um impacto 

positivo no aumento da autoestima das pessoas que desfrutam 

dos serviços do projeto utiliza os serviços relatados 

anteriormente como uma estratégia de atrair os usuários do 

local onde o projeto está realizando as ações. Dessa forma, o 

projeto está conseguindo obter os resultados esperados, 

testando a população-chave, ainda chegando ao nível de 

satisfação de todos os indivíduos que fazem uso dos serviços 

do projeto. 

 

Figura 2. Registro durante os serviços de beleza. Iguatu-CE, 

Set., 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria dos autores. 

 

O projeto trabalha em parceria com escolas de ensino 

fundamental e médio e também nas comunidades dos dois 

municípios citados anteriormente, e também com a comunidade 

realizando atividades de educação em saúde acerca da 
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contextualização de como se deve realizar a prevenção das 

ISTs.  

Essas ações estão sendo realizados com metodologias 

ativas de caráter dinâmico, por meio de demonstração de 

imagem e também entrevistas e depoimentos de pessoas que 

vivem e convivem com a doença, na busca pela criação um 

processo de sensibilização dos adolescentes. Objetiva, ainda, 

demonstrar o que a doença é capaz de ocasionar, visto que é 

um público com bastante dificuldade de firmar-se a atenção.  

Já a educação busca a construção um processo 

educativo, que é de extrema importância para a promoção da 

saúde do indivíduo, muitas das vezes empregada como um 

meio de modificação das práticas individualistas das pessoas 

(JANINI; BESSLER; VARGAS, 2015).  

Durante as ações, outros temas também são trabalhados 

pelo projeto dentro do ambiente escolar, a título de exemplo 

temos a importância dos meninos e meninas estarem 

procurando a Estratégia de Saúde da Família (ESF) para 

administração da vacina que protege contra a principal forma 

do vírus Papiloma Vírus Humano (HPV). 

Ações de promoção da saúde e educação nas 

comunidades são realizadas através de rodas de conversas 

acerca do que é o vírus do HIV e como fazer para se prevenir, 

enfatizando uma linguagem que todos entendam, dessa forma 

abordando a extrema importância do uso da camisinha e de 

outros métodos preventivos 

O projeto busca a execução dessas ações em bairros 

periféricos e marginalizados dos municípios, identificando os 

bairros com falhas na cobertura assistencial pela atenção 

primária, onde encontram-se a maioria das pessoas que o 

projeto busca assistir, intensificadas como populações-chave, 
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que estão em condições maiores de contaminação pelo vírus 

do HIV, além de outas ISTs. 

A promoção da saúde é definida como uma forma de 

empoderamento do indivíduo para que ele comece a promover 

a sua saúde a partir daquele conhecimento adquirido, assim 

tornando-se protagonista do próprio processo saúde-doença, 

sendo capaz de identificar quais os fatores e riscos podem estar 

agregados à sua saúde, construindo estratégias especificas de 

lidar com aquele determinado agravo (JANINI; BESSLER; 

VARGAS, 2015). 

Outras atividades oportunizadas pelo projeto se referem às 

vivências na realização das ações em conjunto com uma equipe 

multiprofissional e multidisciplinar, que permite conhecer a 

importância do trabalho de cada profissional, focando-se, 

principalmente, na atuação ao combate e à transmissão do HIV 

na população descrita anteriormente no trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

As vivências possibilitadas pelo projeto Viva Melhor 

Sabendo nas ações aqui descritas evidenciam a extrema 

importância da inserção de acadêmicos do curso de 

Enfermagem em projetos sociais. O projeto oportunizou 

conhecer a real condição de vida de cada indivíduo e também 

das comunidades onde foram executadas as ações, assim, 

transpassando os muros da Universidade na busca de construir 

novos conhecimentos. 

Ainda propiciou condições de aplicar os conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o processo de aprendizagem da 
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graduação nas práticas realizadas nas comunidades 

supracitadas. Reconhece-se, portanto, as contribuições da 

experiência, na formação pessoal e também enquanto 

acadêmicos de Enfermagem, sobretudo, favorecendo o 

processo de construção de postura crítica, que potencializa a 

formação de futuros enfermeiros sensibilizados com o cuidado 

integral. 
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RESUMO: A anemia falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia 
genética, causada através de uma mutação que ocorre no 
cromossomo 11, que por resultado acaba estimulando a síntese 
de hemoglobina S (HbS) pelo organismo. A predominância de 
HbS provoca alteração na membrana celular dos glóbulos 
vermelhos, tornando-a enrijecida e deformada, adquirindo um 
formato semelhante ao de uma foice – daí o nome ‘’falciforme’’. 
Por consequência desta anomalia genética, diversas 
implicações clínicas surgem ao decorrer da vida das pessoas 
acometidas pela doença falciforme, já que suas hemácias ficam 
impossibilitadas de exercer sua função no organismo de 
maneira adequada. No território brasileiro, é a doença 
hereditária de maior incidência na população, 
consequentemente se tornando um problema de saúde pública 
no país. É comumente diagnosticada em pessoas da raça 
negra, porém, não é exclusiva dessa etnia. O objetivo do 
presente estudo é avaliar o impacto das consequências da 
doença em relação a qualidade de vida (QV) dos pacientes, 
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destacando a importância do diagnóstico prévio, orientação 
médica e acompanhamento genético na vida dessas pessoas, 
no intuito de minimizar suas possíveis complicações, assim 
promovendo melhoria na QV dos afetados. Este trabalho foi 
realizado através de uma pesquisa literária com base em 11 
artigos publicados, encontrados nas plataformas virtuais 
Google Acadêmico e Scielo, a maioria referentes aos anos de 
2014 à 2019, portanto sendo configuradas como informações 
atuais. 
 
Palavras-chave: Anemia Falciforme. Doença Falciforme. 
Saúde Pública. 
 

INTRODUÇÃO  

 

No território brasileiro, estima-se que cerca de 3.500 

recém-nascidos vivos, ou uma a cada mil crianças, são 

portadores de novos casos de anemia falciforme anualmente 

(CORDEIRO, FERREIRA e SANTOS, 2014).  

É a doença hereditária mais comum no Brasil, sendo 

prevalente em pessoas da raça negra ou parda, porém não é 

exclusiva destas etnias. Devido ao alto nível de miscigenação 

existente atualmente, a AF em pessoas de raça caucasiana tem 

se tornado mais recorrente a cada dia (BROTO e ADAMI, 2019; 

SILLA, 1999).  

A origem da AF vem do continente africano, decorrente 

de uma mutação genética  proveniente da malária (doença com 

alto índice de incidência na áfrica). Sua disseminação no Brasil 

ocorreu por consequência da imigração e comercialização de 

escravos que houve no século XVI. A propagação da doença 

no território brasileiro ocorreu de maneira heterogênea, 

havendo maior taxa de ocorrências onde  a proporção  de 
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antepassados de origem afrodescendente  da população é 

maior, na região Norte e Nordeste (BINDEWALD, 2016; 

BROTO e ADAMI, 2019).  

Durante muito tempo, a AF passou-se despercebida, 

sendo detectada na corrente sanguínea apenas em 1910 pelo 

médico norte-americano James Bryan Herrick, e apenas em 

1957 foi descoberta a sua base de mutação (BROTO e ADAMI, 

2019)  

Sua etiologia é uma alteração genética que ocorre na 

hemoglobina, proteína presente no interior dos eritrócitos, cuja 

função é o transporte de gases na corrente sanguínea. Ela é 

composta de quatro cadeias polipeptídicas: duas cadeias alfa e 

duas cadeias beta. Cada cadeia peptídica é formada por uma 

sequência de aminoácidos específica. A alteração genética 

ocasionada pela AF é resultado da troca da base nitrogenada 

adenina pela base timina no gene responsável pela produção 

do aminoácido chamado ácido glutâmico, presente na cadeia 

beta da hemoglobina. Consequentemente, a síntese de ácido 

glutâmico é substituída pela produção de um aminoácido 

denominado valina. Em virtude disso, o processo de formação 

dessa proteína é totalmente modificado, resultando em 

hemoglobina S ao invés de hemoglobina A (como é encontrada 

em um indivíduo saudável (BINDEWALD, 2016; CRUZ et al., 

2016; VALÊNCIO e DOMINGOS, 2016; BROTO e ADAMI, 

2019).  

Devido a alteração que ocorre nesta produção proteica, 

a membrana plasmática dos glóbulos vermelhos é encontrada 

enrijecida e deformada, dando forma semelhante a uma foice 

às hemácias – por isso o nome ‘’anemia falciforme’’. O grande 

problema acontece em razão disto. Essa mudança morfológica 

da célula vermelha provoca o aparecimento de diversas 
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implicações clínicas nas pessoas com AF, por conta da 

incapacidade das hemácias de exercerem seu papel 

corretamente. O formato de foice adotado pela membrana 

plasmática impossibilita o transporte adequado de oxigênio e 

torna mais difícil a locomoção da célula no sistema circulatório, 

ocasionando em crises álgicas intensas devido à vaso-oclusões 

que podem ocorrer em vasos sanguíneos de calibre pequeno e, 

posteriormente, em morte celular (necrose). A hemólise crônica 

das células sanguíneas também é uma possível consequência 

da doença (BINDEWALD, 2016; CRUZ et al., 2016; VALÊNCIO 

e DOMINGOS, 2016; BROTO e ADAMI, 2019).  

O diagnóstico da AF é realizado através do eritrograma, 

no qual é analisado a morfologia das hemácias, onde 

normalmente é observado a presença de drepanócitos. Os 

reticulócitos (células precursoras das hemácias) e a bilirrubina 

indireta (substância formada após a destruição dos glóbulos 

vermelhos) também são detectados em taxas elevadas. Para 

confirmação do diagnóstico, também são realizados exames 

baseados na mobilidade eletroforética mais lenta da 

hemoglobina S, quando comparada a hemoglobina A normal, 

além de técnicas moleculares para detectar a alteração do 

nucleotídeo que resulta  na síntese de HbS (BINDEWALD, 

2016).  

Para recém-nascidos, existe a triagem neonatal, mais 

conhecida popularmente como ‘’teste do pézinho’’, que se 

tornou obrigatória em todo o país no final do século XX. O teste 

se trata de uma ação preventiva, que possibilita o diagnótico de 

doenças de origem genética e infecciosas assintomáticas, 

durante o período neonatal, sendo de extrema importância para 

proporcionar um tratamento precoce e específico à criança, 

além de um acompanhamento médico adequado, no intuito de 
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diminuir suas possíveis futuras complicações (BRUZEGUINI e 

VIANA, 2018).  

O diagnóstico prévio tem apresentado um significativo 

impacto em relação a morbidade e mortalidade das pessoas 

com AF, pois possibilita conduzir previamente recém-nascidos 

afetados à programas de assistência médica específica, iniciar 

com antecedência a profilaxia contra infecções causadas pela 

bactéria Streptococcus pneumoniae (uma das principais causas  

de mortalidade nos pacientes com AF), orientar os pais de 

crianças afetadas a identificar os primeiros sinais e sintomas, e, 

realizar aconselhamento genético adequado em relação à 

reprodutividade, tendo em vista que a chance de gerar novos 

portadores da doença é significativamente alta (SILLA, 1999; 

BROTO e ADAMI, 2019).  

A doença falciforme é incurável, porém tratável. O 

tratamento é realizado através do uso de analgésicos, 

vitaminas, transfusões sanguíneas, quelantes de ferro e 

hidroxiureia. No entanto, a melhor forma de tratamento é 

através do transplante de medula óssea, embora exista uma 

grande dificuldade de se encontrar um doador que seja 

compatível, tornando o procedimento na maioria das vezes 

inviável, tendo em vista que a taxa de mortalidade em relação 

ao transplante é maior em pacientes com idade superior a 16 

anos (BINDEWALD, 2016; BROTO e ADAMI, 2019).  

A AF é uma doença que ocasiona muito sofrimento aos 

seus portadores, devido as limitações impostas no cotidiano e 

trabalho, além de alterações em seus estilos de vida, 

consequentemente, provocando em uma redução de QV destas 

pessoas. (BINDEWALD, 2016; CRUZ et al., 2016; LIMA et al., 

2019).  
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Crianças e adolescentes acometidas pela AF 

normalmente apresentam limitações socioeconômicas e 

condições nutricionais mais precárias, em comparação a 

população saudável, resultando em um pior crescimento, e 

maior probabilidade do surgimento de possíveis complicações 

que possam prejudicar sua QV. Os padrões de 

desenvolvimento e crescimento são diferentes em portadores 

da doença, pois apresentam frequentemente  peso e estatura 

menores quando comparados à indivíduos sadios. Essas 

diferenças são ocasionadas pelo maior gasto energético, a 

menor taxa de hemoglobina presente no sangue e a maior 

frequência de hospitalizações destes pacientes. A AF é 

considerada um problema de saúde pública com maior 

predominância entre pessoas da raça negra que, em muitos 

casos, constituem os grupos sociais mais pobres da população, 

moradores de regiões periféricas nos grandes centros urbanos 

que possuem acesso limitado à educação e à saúde (JESUS et 

al., 2018).  

O objetivo deste estudo é analisar e avaliar o impacto das 

consequências ocasionadas pela doença falciforme em relação 

a qualidade de vida das pessoas acometidas, enfatizando a 

importância de um diagnóstico prévio, orientação médica e 

acompanhamento genético na vida destas pessoas, no intuito 

de minimizar suas possíveis complicações clínicas e 

internações hospitalares, assim promovendo uma melhor 

qualidade de vida aos afetados. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Para construir este artigo, foi realizada uma pesquisa 

literária utilizando como base 11 artigos científicos encontrados 
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nas plataformas virtuais Google Acadêmico e Scielo, sobre 

temas relacionados a anemia falciforme como um problema de 

saúde pública no país, seu traço genético, consequências 

clínicas, a importância do diagnostico precoce e medidas 

adequadas de tratamento  da doença, sendo de: 1999 (um 

artigo), 2010 (um artigo), 2014 (um artigo), 2016 (três artigos), 

2017 (um artigo), 2018 (dois artigos), 2019 (dois artigos). A 

maior parte dos artigos pesquisados é referente ao período de 

2014 a 2019, portanto configurando as informações do presente 

estudo como atuais. Após a análise dos artigos selecionados, 

foi feita uma comparação dos dados obtidos em relação ao 

impacto da patologia nas diversas esferas sociais da vida dos 

pacientes, com a finalidade de estabelecer medidas cabíveis 

para assegurar uma melhor qualidade de vida para os afetados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A AF apresenta frequentes complicações clínicas 

agudas (sequestro esplênico, vaso-oclusão e síndrome 

torácica), além de complicações crônicas, uma vez que também 

pode afetar os órgãos e sistemas. A melhora da QV das 

pessoas afetadas pela doença é baseada na adoção de 

medidas gerais e preventivas, visando proporcionar uma melhor 

sobrevida aos pacientes. A hospitalização frequente devido às 

crises dolorosas mostrou ser a marca registrada da AF. 

Considerando que a AF é uma doença que não possui cura, a 

terapêutica e o diagnóstico precoce são imprescindíveis para 

assegurar a melhoria da QV dos portadores. O diagnóstico 

precoce é fundamental, pois favorece a tomada de medidas 

preventivas essenciais ao paciente, assim influenciando de 

maneira positiva no tratamento e evolução da doença. O 



O IMPACTO CAUSADO PELA ANEMIA FALCIFORME NA QUALIDADE DE VIDA 

DAS PESSOAS ACOMETIDAS PELA DOENÇA 

753 
 

acompanhamento ambulatorial realizado de maneira frequente, 

o auxílio de familiares no reconhecimento de sinais e sintomas 

e o envolvimento de equipes multiprofissionais de saúde 

ajudam significativamente na redução da quantidade de 

internações hospitalares, além de minimizar as consequências 

e possíveis sequelas da AF (FELIX, SOUZA, e RIBEIRO, 2010; 

MADELLA et al., 2017). 

Mudanças podem acontecer na vida do portador da 

doença, fazendo-o conviver com limitações, perdas e 

frustrações, sendo necessário adaptar-se a outro estilo de vida, 

devido ao frequente uso de medicamentos, às internações 

hospitalares e à redução da capacidade de trabalho. Os 

aspectos psicossociais afetam diretamente a adaptação 

emocional, social e acadêmica das pessoas afetadas, assim 

influenciando no surgimento de dificuldades no relacionamento 

familiar, interação com os colegas, rendimento acadêmico e no 

auto-desenvolvimento. É comum pacientes com AF 

apresentarem ansiedade, medo, depressão e comportamento 

agressivo, relacionados a natureza crônica e fatal da doença. 

Essas manifestações costumam ser intensificadas em 

momentos de repetidas crises dolorosas e internações. Durante 

a fase adulta, podem surgir problemas socioeconômicos, como 

o desemprego, além de problemas psicológicos e emocionais, 

incluindo dificuldade para se relacionar, baixa autoestima e 

preocupação relacionada à morte (FELIX, SOUZA e RIBEIRO, 

2010; MADELLA et al., 2017). 

No ano de 2015, o Ministério da Saúde divulgou as 

diretrizes básicas da linha de cuidados para a AF, no objetivo 

de contribuir para a promoção dos cuidados aos pacientes com 

a doença no Brasil, de modo a minimizar a taxa de 
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morbiletalidade, e promover  longevidade de vida aos afetados 

(MADELLA et al., 2017). 

A gravidade clínica da AF é variável. A morbidade e a 

mortalidade decorrentes da doença são resultado das 

infecções, das hemólises e dos microinfartos causados pelas 

vaso-oclusões. Todas as pessoas afetadas devem ser 

acompanhadas durante o decorrer da vida, por meio de 

medidas profiláticas, ações propedêuticas e terapêuticas 

(MADELLA et al., 2017). 

Existe um notável desconhecimento da anemia 

falciforme e suas consequências por grande parte da 

população, sobretudo a mais afetada pela doença, além do alto 

índice de desinformação em relação ao meio médico, 

principalmente em regiões mais carentes, onde a educação é 

precária e o acesso à saúde é dificultado (SILLA, 1999). 

As complicações clínicas apresentadas pelas pessoas 

acometidas de AF no decorrer de suas vidas podem resultar na 

lesão progressiva de diversos órgãos e tecidos. Sendo assim, 

faz-se necessário avaliar frequentemente estes órgãos e 

sistemas para que, caso haja alterações, sejam detectadas 

precocemente. A crise álgica resultante da vaso-oclusão é uma 

das complicações mais agravantes no quadro clínico da AF, 

pois ocorre de maneira inesperada e dolorosa, além de ser a 

causa mais comum das internações dos pacientes. Possui 

início agudo e dura cerca de 3 à 5 dias, podendo ocorrer devido 

à exposição ao frio, infecção, desidratação ou consumo de 

álcool. Esta obstrução, quando ocorre no sistema nervoso 

central, também pode ocasionar a vaso-oclusão das artérias 

cerebrais, resultando em isquemia e infarto cerebral, com maior 

frequência em crianças entre 2 à 9 anos de idade 

(BINDEWALD, 2016). 
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O tratamento da pessoa acometida pela AF deve ser 

iniciado já nos primeiros dois meses de vida após o nascimento, 

para que os pais da criança sejam corretamente orientados 

quanto as intercorrências da doença e aos cuidados essenciais, 

pois as consequências da AF podem causar lesões 

irreparáveis. Os exames de rotina devem ser realizados a cada 

2 ou 3 meses nos primeiros 3 anos de vida da criança. A partir 

dos 4 anos, o intervalo passa a ser de 4 a 6 meses, podendo 

ser alterado conforme às necessidades de cada caso. Após a 

fase adulta, é recomendado realizar os exames anualmente. O 

acompanhamento adequado é de grande importância para que 

o portador de AF não apresente maior limitação futuramente em 

seu cotidiano, principalmente em relação ao estudo e trabalho, 

além de reduzir sua suscetibilidade à infecções e, assim, 

proporcionar uma maior sobrevida e uma melhor QV. A nutrição 

e hidratação adequada também são fatores essenciais para o 

controle das complicações da doença. Deve-se evitar: 

atividades esportivas, cansaço prolongado, exposição à calor 

ou frio intensos, estresse e desidratação, uma vez que podem 

facilitar a ocorrência de infecções e crises (BINDEWALD, 2016). 

O fármaco Hidroxiuréia (HU) é considerado como uma 

das melhores opções na terapêutica da AF, já que os benefícios 

do tratamento superam os riscos. O uso da HU reduz em 40% 

o risco de morte pela AF, alem de diminuir significativamente o 

número anual de crises de dor aguda em adultos, 

consequentemente reduzindo o número de internações 

hospitalares (MADELLA et al., 2017). 

Pacientes com AF que recebem periodicamente terapia 

de transfusão sanguínea apresentam melhor QV em 

comparação aos que não recebem. As transfusões de sangue 

ajudam a aumentar o nível de hemoglobina presente no 
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sangue, e a melhorar a capacidade de transportar o oxigênio, 

assim acelerando o fluxo e prevenindo obstruções nos vasos 

(MADELLA et al., 2017). 

As tabelas 1 e 2 apresentam características gerais de 60 

pacientes adultos com AF cadastrados no Hemocentro 

Regional de Montes Claros, localizado em Minas Gerais, com 

idade entre 18 a 60 anos, a média de idade foi de 28 anos 

(CRUZ et al., 2016). 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 1, 

revelou-se que há maior prevalência de AF em mulheres 

(56,7%) em comparação aos homens (43,3%). O estado civil 

dos pacientes em questão, em sua grande maioria é solteiro 

(63,3%), o que confirma a dificuldade destas pessoas de manter 

relações pessoais. Quanto à etnia, as pessoas de origem negra 

e parda constituem o maior número (80,0%), confirmando as 

informações concedidas pela literatura científica, de que a AF é 

mais frequente em pessoas de origem afrodescendente. Em 

relação à faixa etária dos pacientes, mais da metade (68,3%) 

possuem entre 18 a 30 anos de idade. Apenas 23 pessoas 

(38,3%) não completaram o ensino médio ou são analfabetos, 

enquanto 24 pessoas (40,0%) tiveram a oportunidade de 

completar o ensino médio e apenas 13 pessoas (21,7%) 

conseguiram cursar um ensino superior ou um curso técnico 

(CRUZ et al., 2016). 
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Tabela 1. Caracteristicas gerais de pacientes adultos com AF 

cadastrados no hemocentro regional de Montes Claros – MG, 

Brasil, 2011. 

 

 

 

 Fonte: Rev Med Minas Gerais 2016;26 (Supl 5):S23-S30 

 

  



O IMPACTO CAUSADO PELA ANEMIA FALCIFORME NA QUALIDADE DE VIDA 

DAS PESSOAS ACOMETIDAS PELA DOENÇA 

758 
 

Tabela 2. Caracteristicas gerais de pacientes adultos com AF 

cadastrados no hemocentro regional de Montes Claros – MG, 

Brasil, 2011. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rev Med Minas Gerais 2016;26 (Supl 5):S23-S30 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 2, é 

possível verificar que 52 pacientes (86,7%) não possuem plano 

privado de saúde, o que implica em maiores dificuldades para 

seguir o tratamento. A situação trabalhista dos pesquisados 
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apresentou maior índice de pessoas desempegadas (41,6%), 

enquanto 33,3% são empregados, e 25,1% são aposentados 

devido às limitações impostas pela doença. A renda familiar 

obtida pela maioria é consideravelmente baixa, uma vez que 32 

pessoas (53,4%) das 60 analisadas, possuem renda familiar de 

até 2 salários mínimos no máximo, o que os torna dependentes 

dos serviços públicos de saúde do estado, enquanto 21 (35,0%) 

não sabem responder. Apenas 6 pessoas (10,0%) apresentam 

renda entre 2 a 4 salários mínimos e 1 pessoa (1,7%) mais de 

4 salários mínimos. O diagnóstico da doença foi realizado na 

maioria dos analisados (60,0%) até os 10 anos de idade, 

enquanto o restante (31,7%) foi entre 11 e 21 anos de idade ou 

mais. A minoria (8.3%) não soube responder ou não se lembra. 

A ocorrência de AF nos familiares das pessoas pesquisadas 

também foi analisada e 36 pacientes (60,0%) alegaram possuir 

familiares portadores de doença falciforme, enquanto os 24 

restantes (40,0%) não possuíam, o que confirma a importância 

da orientação genética sobre a doença em relação a 

hereditariedade (CRUZ et al., 2016). 

Segundo os dados apresentados na tabela 3, é possível 

identificar os sinais clínicos resultantes de internação hospitalar 

apresentados pelos pacientes com AF registrados no 

Hemocentro Regional de Montes Claros, localizado no estado 

de Minas Gerais. De 24 pessoas analisadas, 12 (50%) tiveram 

como causa da internação as crises álgicas, enquanto os outros 

12 restantes (50%) foram internados devido à infecções, 

cirurgias, problemas respiratórios ou problemas de origem 

desconhecida. De 22 pacientes analisados, a conduta tomada 

pela maioria dos pacientes (50%) durante as crises álgicas foi 

recorrer ao atendimento médico junto ao tratamento domiciliar 

(CRUZ et al., 2016). 
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Tabela 3. Caracteristicas clinicas de pacientes com AF 

cadastrados no hemocentro regional de Montes Claros – MG, 

Brasil, 2011. 

 

 

Fonte: Rev Med Minas Gerais 2016;26 (Supl 5):S23-S30 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nas informações apresentadas neste presente 

estudo, foi possível realizar uma revisão integral relacionada às 

consequências causadas pela AF na vida das pessoas 

acometidas pela doença, principalmente quanto às 

complicações clínicas frequentemente enfrentadas pelos 

portadores e como isso interfere na QV dos mesmos. Também 

foi ressaltada a importância do diagnóstico precoce na tomada 

de decisões preventivas, no intuito de minimizar as possíveis 

complicações e as medidas de tratamentos mais eficazes. É 

importante salientar que os portadores de AF enfrentam muitas 

dificuldades no decorrer de suas vidas, devido às limitações 



O IMPACTO CAUSADO PELA ANEMIA FALCIFORME NA QUALIDADE DE VIDA 

DAS PESSOAS ACOMETIDAS PELA DOENÇA 

761 
 

impostas pela doença e que a decisão entre dois portadores de 

AF de ter um filho deve ser muito bem analisada entre o casal. 

É imprescindível que o tratamento dos pacientes acometidos 

pela AF seja iniciado precocemente, logo nos dois primeiros 

meses de vida, para garantir que os pais da criança sejam 

devidamente orientados a respeito das intercorrências da 

doença e dos cuidados necessários. Quando o tratamento é 

iniciado cedo, pode-se minimizar as possíveis complicações 

associadas à AF e, consequentemente, promover uma melhor 

qualidade de vida para o paciente a curto e a longo prazo. O 

acompanhamento adequado será decisivo no que diz respeito 

a proporcionar a melhor qualidade de vida possível ao paciente, 

reduzindo suas limitações nas práticas cotidianas, como estudo 

e trabalho. É importante que o paciente realize a nutrição e 

hidratação adequadas, devendo-se evitar práticas esportivas, 

cansaço prolongado, mudanças drásticas de temperatuta e 

estresse. Para assegurar o acesso ao tratamento a todos os 

portadores de AF, é essencial que sejam implantadas novas 

politicas públicas especificas para essa doença, que possam 

garantir um atendimento integral e coordenados a todos que 

necessitam. 
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RESUMO: A atenção básica de saúde busca a melhoria da 
assistência aos usuários através de uma escuta qualificada e 
de um espaço de acolhimento, que fundamenta o vínculo com 
os profissionais. Porém, na grande maioria das unidades de 
saúde há ainda um modelo de assistência centrado no médico. 
Sendo assim, este trabalho tem como propósito relatar a 
capacitação realizada com a equipe da Unidade Básica de 
Saúde do Juá/ Nossa Senhora Aparecida para realização de 
acolhimento e escuta qualificada dos usuários de demanda 
espontânea. Entre as estratégias realizadas, o treinamento da 
equipe, direcionado a todos os profissionais, busca a 
consolidação da dinâmica do acolhimento e fortalecimento do 
grupo, para que, posteriormente, fosse realizada a definição 
dos principais envolvidos no acolhimento da unidade e a 
elaboração de um fluxograma de acolhimento, facilitando o 
entendimento sobre os fluxos do sistema de saúde do 
município, permitindo aos funcionários a melhor compreensão 
e recepção das queixas, com orientações e condutas que 
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possam satisfazer a necessidade dos usuários. Com a 
implantação do acolhimento na UBSF Juá, observou-se a 
melhoria no processo de trabalho e na qualidade da assistência, 
uma vez que, a maioria dos problemas que assolam a unidade 
são decorrentes de pressão da demanda, gerando conflitos que 
tornavam o trabalho das equipes de saúde da família mais 
vulnerável. 
Palavras-chave: Humanização da Assistência. Acolhimento. 
Capacitação de Recursos Humanos em Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Juá/ 

Nossa Senhora Aparecida está situada na cidade de Guarabira, 

região do brejo paraibano, com abrangência em dois grandes 

bairros da cidade: o Centro e o Juá. Os dois bairros localizam-

se entre a região leste e o norte da cidade, com uma área em 

torno de 27.000 km² e uma população de aproximadamente 

5.000 habitantes. A população feminina é de 2.800 pessoas, 

enquanto a masculina é de 2.200, sendo que não há habitantes 

distribuídos na zona rural. A equipe de saúde é constituída por 

uma médica, uma enfermeira, uma odontóloga, uma auxiliar de 

consultório dentário, duas técnicas de enfermagem, uma 

recepcionista, uma auxiliar de serviços gerais e oito agentes 

comunitários de saúde. 

Diante dos dados supracitados, observa-se uma 

desproporção entre a quantidade de profissionais de saúde e 

usuários, com prejuízo no atendimentos dos pacientes devido à 

grande demanda, que, por vezes, não têm suas necessidades 

assistidas. Sendo assim, a criação de um grupo para 

capacitação dos funcionários para escuta humanizada das 
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reclamações dos pacientes, bem como acolhimento da 

demanda espontânea, tem o intuito inicial de sensibilizar a 

equipe de saúde sobre a importância de uma boa recepção aos 

usuários, funcionando como elemento primordial no 

fortalecimento do vínculo. 

Dessa forma, é preciso compreender os conceitos que 

regem essa assistência. "O acesso com equidade deve ser uma 

preocupação constante no acolhimento à demanda 

espontânea. A equidade, como um princípio de justiça, baseia-

se na premissa de que é preciso tratar diferentemente os 

desiguais (diferenciação positiva) ou cada um de acordo com a 

sua necessidade, corrigindo diferenciações injustas e negativas 

e evitando iatrogenias devido à não observação das diferentes 

necessidades." (BRASIL, 2013, p. 16). 

Segundo Acioli et al. (2018), o acolhimento na atenção 

básica de saúde deve ser um processo contínuo a ser realizado 

de forma integrada por toda a equipe, uma vez que na unidade 

o usuário está em convívio direto com todos os profissionais, 

sendo assim o ato de acolher remete aos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a criação do Programa de Saúde da 

família.  

Com o fortalecimento da estratégia de saúde da família, 

a realização de um bom acolhimento torna-se cada vez mais 

importante como primeiro elemento na boa relação entre 

profissionais de saúde e usuários. A reorganização do fluxo de 

trabalho visando um atendimento mais humanizado, bem como 

resolução dos problemas de saúde dos usuários, corrobora com 

os princípios de universalidade, integralidade e equidade do 

SUS, funcionando como elo entre os funcionários e os 
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pacientes, com fortalecimento do vínculo e da confiança dos 

usuários entre si e com a equipe de saúde (ACIOLI et al., 2018). 

O acolhimento está intimamente associado à 

humanização do atendimento, ou seja, das relações entre 

trabalhadores e serviços de saúde com seus usuários Assim, a 

escuta qualificada é elemento de fundamental importância para 

articular o serviço, superando barreiras na relação entre 

profissionais e usuários, além de facilitar o manejo de diversas 

questões do processo de saúde-doença (COUTINHO; 

BARBIERI; SANTOS, 2015).  

NOBRES et al. (2016) afirmam que o profissional de 

saúde deve levar em consideração os aspectos subjetivos, 

culturais, ambientais e do estilo de vida do indivíduo, para que 

desta forma o cliente possa se sentir ‘aceito’ de forma integral 

e com suas expectativas atendidas. Sendo assim, é importante 

que a equipe tenha um conhecimento bem consolidado, e 

esteja integrada e motivada por objetivos comuns, pois quando 

o ambiente de trabalho é hostil e as próprias relações entre 

colegas são conflituosas, torna-se quase impossível um bom 

cuidado com o outro. 

Sabe-se que o atendimento multidisciplinar em saúde é 

de extrema importância no manejo dos pacientes e a estratégia 

da atenção básica compactua com esse conceito, uma vez que 

as queixas dos usuários são tão diversas que dificultam sua 

compreensão por apenas um profissional. Vieira et al. (2017) 

defendem que outro dado relevante de assumir é o de que 

nenhum profissional possui todas as ferramentas necessárias 

para exercer o cuidado. 
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Lima et al. (2007, p. 16) pontuam que "o bom 

atendimento, baseado na escuta do usuário, e o bom 

desempenho profissional propiciam o vínculo do binômio 

usuário-serviço de saúde. Esse vínculo otimiza o processo da 

assistência, proporcionando aos profissionais o conhecimento 

de seus clientes e as prioridades de cada um, facilitando-lhes o 

acesso.”   

Assim, a implementação da escuta qualificada na UBSF 

do Juá é de fundamental importância para melhorar a qualidade 

da assistência, fortalecendo a relação entre profissionais e 

usuários, uma vez que, vincular-se à unidade de saúde gera 

satisfação e segurança ao usuário, pois ele se percebe aceito e 

próximo dos cuidadores (CAMPOS et al. 2019). 

Esse capítulo tem como objetivo difundir a importância 

da capacitação para o acolhimento e da escuta qualificada aos 

profissionais e aos usuários da UBSF Juá/ Nossa Senhora 

Aparecida. Além de prover o esclarecimento dos benefícios do 

acolhimento e a identificação das principais dificuldades para a 

realização do acolhimento na UBSF do Juá.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um projeto realizado na Unidade Básica de 

Saúde da Família, a Unidade de Saúde Juá, também conhecida 

como Unidade de Nossa Senhora Aparecida, localizada no 

município de Guarabira, na Paraíba.  

Entre os objetivos específicos, está o esclarecimento  

dos benefícios do acolhimento, a identificação das principais 
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dificuldades para realização do acolhimento na UBSF do Juá. 

Associado a isso, a realização  de treinamento para sensibilizar 

os profissionais de saúde da unidade quanto as principais 

queixas dos usuários, a realização do vínculo entre usuários e 

funcionários da unidade por meio de atendimento mais 

humanizado. E realizar um fluxograma do acolhimento na 

unidade de saúde do Juá.  

 

A atividade foi planejada entre o mês de outubro de 2017 à 

fevereiro do ano de 2018, ou seja, foram cinco meses de 

organização, observando os principais obstáculos em relação 

ao acolhimento como, por exemplo, a abordagem de alguns 

membros da equipe no paciente, nas orientações realizadas e 

na verificação de procedimentos básicos para a realização do 

atendimento. 

 Nesse período, foram analisas essas repercussões, o que 

foi fundamental para o planejamento das atividades realizadas 

na capacitação. Além disso, foram elaboradas propostas para 

enfrentamento de eventuais dificuldades previstas, tais como o 

não comprometimento dos membros da equipe nas atividades 

da capacitação, a organização dos horários de atendimento, 

para que a capacitação não atrapalhasse o funcionamento da 

unidade. Como planejado no cronograma, o projeto foi 

executado, na prática, no período compreendido entre março e 

agosto de 2018.  

Como o intuito de dar início ao processo de 

desenvolvimento da escuta qualificada dos usuários da UBSF 

do Juá/ N. S. Aparecida, foi realizada uma capacitação de todos 

os funcionários da equipe pelos próprios profissionais, o que se 

configura como uma intervenção organizacional da equipe. O 

treinamento foi baseado em encontros para capacitação e 
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sensibilização da equipe, sendo o primeiro deles o mais 

extenso, realizado em um único dia, com atividades nos dois 

turnos, considerado como o dia D da capacitação para o 

acolhimento, seguido de reuniões mensais, de mais ou menos 

duas horas, com os profissionais para melhor esclarecimento 

da dinâmica do acolhimento.  

O treinamento foi  desenvolvido com apoio da gestão local, 

sendo o primeiro encontro baseado na realização de oficinas 

para sensibilização da equipe quanto a importância da escuta 

qualificada. Além disso, foram realizadas orientações gerais, 

palestras e informações pela médica e enfermeira quanto as 

diversas formas do acolhimento, elaboração de casos com 

situações do cotidiano e  socializando as melhores abordagens 

e intervenções às questões apresentadas pelos usuários.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A atividade, inicialmente, foi desenvolvida com todos os 

profissionais da equipe (grupo de 16 pessoas), uma vez que o 

ato de acolher abrange desde uma simples informação até um 

palavra de cuidado, sendo posteriormente, definido o grupo que 

realizará a escuta diária a demanda espontânea, que 

provavelmente será constituído pela médica, enfermeira e 

técnicas de enfermagem. Após esse treinamento, a equipe 

participou de encontros mensais, com duração de, 

aproximadamente, duas horas para realização de fluxograma 

de acolhimento e discussão sobre dúvidas que pudessem 

surgir, por um período de seis meses. Esse processo ocorreu 

através de rodas de conversa com utilização de material 

informativo impresso ou por meio de slides, vídeos e imagens 
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que capacitaram os profissionais da equipe a identificarem pela 

queixa, sintoma e/ ou expressão do usuário, as suas principais 

necessidades. Na confecção das oficinas foram utilizadas ainda 

cartolinas e canetas coloridas para realização de dinâmicas.  

No segundo encontro, após o dia D, foi realizada uma 

discussão sobre as principais queixas dos usuários, para haver 

melhor entendimento da população adscrita. Assim, nesse 

momento, houve uma mesa redonda, inicialmente com 

orientação quanto as principais demandas da unidade, 

sintomas que remetem a maior urgência e que necessitam de 

atendimento imediato, bem como a identificação dos sinais de 

alarme que denotaram maiores cuidados para o usuário de 

demanda espontânea. 

 A partir desse conhecimento inicial, durante a terceira 

reunião, foi considerado com fundamental a consolidar da 

estratégia de acolhimento, com utilização de imagens ou 

mesmo demonstrações visuais na tentativa de elucidar melhor 

possíveis sintomatologias dos usuários de demanda 

espontânea. Nesse encontro, houve a proposta da execução de 

uma breve dramaturgia, visando colocar em prática o 

conhecimento até então adquirido na teoria. Entre as situações 

simuladas, cita-se de um usuário que procura a unidade de 

saúde com queixa de dor precordial e questionado como, 

normalmente, seria sua expressão facial, seus gestos.  

Para consolidar o acolhimento, no quarto encontro, a 

equipe  precisava ter pensamentos que se complementem com 

objetivos comuns, sendo assim, para facilitar a abordagem dos 

usuários foi definido um protocolo para o atendimento das 

principais queixas, bem como condutas a serem realizadas, por 
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exemplo, ainda no caso de uma precordialgia, o paciente 

deveria ser atendido por quais profissionais na unidade? Deve-

se aferir a pressão arterial e realizar um eletrocardiograma, 

quando disponível. 

O quinto passo da intervenção é o desenvolvimento do 

fluxograma do acolhimento. Nesse fluxograma, foi descrito 

basicamente todas as informações adquiridas durante o 

treinamento, desde a identificação da queixa pela escuta 

qualificada ou mesmo pela observação dos sintomas, passando 

pela a abordagem do problema, as condutas a serem 

instituídas, bem como os prováveis encaminhamentos que 

possam ser necessários. O mesmo foi impresso em banner e 

afixado na unidade em local de boa visualização, para que os 

usuários se familiarizar com a rotina. 

 A finalização das atividades foi marcada por uma 

discussão sobre o impacto das mudanças na unidade de saúde 

após o processo de intervenção, bem como as melhorias 

obtidas na qualidade do atendimento e a dificuldades ainda 

encontradas, encerrando as atividades com uma 

confraternização entre os membros da equipe. 

É importante destacar que, a despeito de a atenção 

básica não ser capaz de oferecer atenção integral, 

isoladamente, em todas as situações, ela pode dar conta de 

grande parte dos problemas e necessidades de saúde das 

pessoas e grupos populacionais, articulando diversos tipos de 

tecnologias, desde que tenha (ou construa) disposição e 

capacidade de identificar/compreender as variadas 

demandas/problemas/necessidades de saúde e de intervir 
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nessas situações de forma resolutiva e abrangente (BRASIL, 

2013). 

Seguindo essa premissa, a capacitação da equipe de 

saúde da família do Juá/ Nossa Senhora Aparecida foi passo 

único no desenvolvimento da estratégia de saúde da família, 

com condições de ampliar assistência e organizar um 

fluxograma. 

Então para ser ampla, a atenção básica de saúde tem 

que ser capaz de escutar e resolver as demandas, bem como 

discernir as urgências mais imediatas, ampliando cada vez o 

seu repertório de soluções. 

Tabela 1. Cronograma das atividades realizadas 

Unidade Básica de Saúde do Juá. 

 

Ação    Período 

de 

realizaçã

o 

   Responsáv

el pela 

execução 

 

Elaboraç

ão do 

projeto 

   Out. 

2017 – 

Fev. 

2018. 

   Autora do 

projeto. 
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1º 

encontro 

   Março de 

2018. 

   Médica e 

enfermeira 

da equipe. 

 

2º 

encontro 

   Abril de 

2018 

   orientação 

de médica e 

enfermeira 

da equipe.  

 

3º 

encontro 

   
Maio de 

2018 
   orientação 

de médica e 

enfermeira 

da equipe. 

 

4º 

encontro 

   Junho de 

2018 

   Participaçã

o de toda a 

equipe sob 

orientação 

da médica 

e da 

enfermeira. 
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5º 

encontro 

   Julho de 

2018 

    Participaç

ão de toda 

a equipe 

sob 

orientação 

da médica 

e da 

enfermeira

. 

6º 

encontro 

   Agosto 

de 2018. 

    Toda a 

equipe.  

Fonte: Dados do projeto, 2018. 

 

Tabela 2: Descrição das atividades de acordo com cada 

encontro executado na unidade. 

Ações realizadas  em 

cada encontro 

1º  2º  3º  
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Dia D: Oficinas de 

sensibilização da 

equipe para o 

acolhimento 

Debate sobre 

as principais 

queixas dos 

usuários 

Exposição de 

mídias/ dramaturgia 

para facilitar a 

interpretação das 

demandas 

4º 5º 6º 

Definição de 

condutas: elaboração 

de protocolo de 

atendimento.  

Elaboração de 

fluxograma de 

atendimento. 

Avaliação dos 

resultados e 

confraternização da 

equipe.  

Fonte: Dados do projeto, 2018. 

Tabela 3: Orçamento utilizado para a execução das 

ações realizadas durante o projeto. 

Itens Quantidade Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Financiamento 

Resma de 

papel A4 

05 10,00 50,00 Externo: 

Secretária de 

Saúde 
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Cartolinas 04 1,00 5,00 Externo: 

Secretária de 

Saúde 

Cartucho 

para 

impressão 

05 15,00 60,00 Externo: 

Secretária de 

Saúde / Interno: 

Equipe de 

Saúde 

Coleção 

de caneta 

coloridas 

03 8,00 24,00 Interno: Equipe 

de saúde 

Insumos 

para a 

confraterni

zação 

Alimentos e 

descartávei

s 

- 130,00 Externo: 

Secretária de 

Saúde / Interno: 

Equipe de 

Saúde 

Banner 01 50,00 50,00 Interno: Equipe 

de Saúde 

TOTAL   310,00  
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Fonte: Dados do projeto, 2018. 
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Figura 1. “Dia D” com as oficinas se sensibilização da equipe, 
promovidas para capacitar o acolhimento. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

Com a realização do projeto de intervenção na USF Juá/ 

Nossa Senhora Aparecida foram alcançados melhorias no 

atendimento da população em geral. Associado a isso, um 

aumento da capacidade de resolubilidade dos problemas de 

saúde na unidade, uma vez que a demanda espontânea foi 

entendida de acordo com suas necessidades imediatas com 

condutas mais adequadas a cada situação. 
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Figura 2. Com a capacitação da equipe, observou-se uma 
maior participação dos usuários nas atividades realizadas na 
unidade, como o Novembro Azul.   

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

Não houve possibilidade ainda de um estudo posterior 

para avaliar a repercussão nos indicadores de saúde do 

município, entretanto foi possível observar maior participação 

dos usuários, frequência nas atividades, bem como menores 

queixas. 

A meta definida pela equipe acolhedora, a qual conta 

com médica, enfermeira e técnicas de enfermagem, com 

critérios bem estabelecidos para seguimento do fluxograma de 

acolhimento desenvolvido durante as capacitações. Com isso, 

houve um aumento da abrangência da população adscrita, uma 

vez que com a melhor qualidade no atendimento e com maior 

resolução dos casos, os usuários que não utilizavam os 
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serviços da unidade foram envolvidos nessa nova estratégia, 

com uma adesão de aproximadamente 30%. A maior conquista 

de todas refere-se a humanização do acolhimento e, 

consequentemente, realização de escuta qualificada em, pelo 

menos, 90% dos acolhimentos, estreitando o vínculo entre 

profissionais e usuários e fortalecendo a atenção básica. 

CONCLUSÕES  

A realização do treinamento conjunto foi indispensável para 

facilitar a homogeneização da equipe, bem como envolver 

todos no mesmo objetivo: humanizar o acolhimento. Os 

resultados são bons e as perspectivas futuras são bem 

promissoras, seja pela ampliação do sistema único de saúde, 

quanto pela melhora da qualidade de vida dos cidadãos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ACIOLI, R. M. L. et al. Avaliação dos serviço de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes no Recife. Ciência & Saúde 
Coletiva. V.13, n.2, fev. de 2018.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica.Acolhimento à demanda espontânea/ 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_e
spontanea_cab28v1.pdf.> Acesso em: 12 de outubro de 2019.  
CAMPOS, K. F. C. Educação permanente em saúde e modelo 
assistencial: correlações no cotidiano do serviço na Atenção Primária 
a Saúde. APS em Revista. v.1, n.2, 2019. 
COUTINHO, L. R. P.; BARBIERI, A. R.; SANTOS, L.M. Acolhimento na 
Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa. Saúde em Debate. v.39, 
n. 105, Abril-Jun 2015. 
LIMA, M. A. D. S. et al. Acesso e acolhimento em unidades de saúde na 
visão dos usuários. Acta paul. enferm. São Paulo, v. 20, n. 1, Mar. 2007. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf.


 

783 
 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n1/a03v20n1. Acesso 
em: 12 de outubro de 2019. 
NOBRES, A. D. et al. Acesso de primeiro contato na atenção primária à 
saúde: revisão integrativa. Revista de Atenção a Saúde. v. 19, n. 1, p122-
138. jan-mar2016.  
VIEIRA, R. R. V. et al. Reflexões multidisciplinares em serviço e sua 
influência na formação permanente do médico da atenção básica. Revista 
Pró-UniverSUS. v.1, n.2, 2017.  

 

 



 

784 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este livro foi publicado em 2020 
IMEA 

Intituto Medeiros de Educação Avançada 
Av Senador Ruy Carneiro, 115 ANDAR: 1; CXPST: 072; 

Joao Pessoa - PB 
58032-100 


