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PREFÁCIO 

  
Os livros “SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  1, 2, 3 e 4” 
tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 
área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 
Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre 
os dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na cidade de João Pessoa-

PB. 
O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 
mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 
Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 
Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional de 

Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma ampla 

discussão, incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 
Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e apoiar 

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

se dedicaram a escrever trabalhos de excelente qualidade 
direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 
leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 
estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 
cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

CAXUMBA: EPIDEMIOLOGIA E RECRUDESCIMENTO DE 
SURTOS NO BRASIL 

 
Amanda Correia Paes ZACARIAS 1 

Marcelo Luiz Medeiros SOARES 2  

Milena Lima RODRIGUES 2 
 Nathállia Alves Castro do AMARAL 2 

1 Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva- Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(CpqAM//Fiocruz); 2 Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva- Secretaria de Saúde do 

Recife-PE. 
 amanda.correia1990@hotmail.com 

 

RESUMO: A caxumba ou papeira, nomes populares para a 
parodite infeciosa, é um doença transmissível de caráter agudo, 
autolimitada, causada por um Paramyxovirus e imunoprevinível. 
Costuma apresentar-se sob a forma de surtos que acometem 
principalmente crianças em idade escolar, sendo mais severa 
em adultos. O diagnóstico da doença é essencialmente clínico-
epidemiológico e a prevenção dá-se através de vacina, 
disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo 
deste artigo é apresentar uma revisão integrativa, tendo como 
base publicações de artigos científicos recentemente 
atualizados sobre a caxumba, trazendo a discussão os 
principais aspectos epimiológicos, orientados pela pergunta 
norteadora: O que tem influenciado o aumento recente de 
surtos de caxumba no país, a vacina MMR é eficaz? Os dados 
foram coletados entre setembro e outubro de 2016 nas bases 
de dados Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (LILACS), PubMed: MEDLINE® Retrieval on 
the World Wide Web Fact Sheet, Ministério da Saúde, Centro 
de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde- PE 
(CIEVSPE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 
Uptodate. A prevenção da caxumba depende 
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fundamentalmente da cobertura e reforlço vacinal da tríplice 
viral (MMR). Os resultados apresentados devem ser utilizados 
visando o fortalecimento das medidas profiláticas adotadas e a 
redução da incidência do agravo no país.  
Palavras-chave: Caxumba. Epidemiologia. Vacina MMR 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo  Albrecht (2016), o vírus  causador da parotidite 

infecciosa é um vírus RNA de cadeia simples e é um membro 

do género Paramyxovirus, que também inclui o vírus da 

parainfluenza humana. Os seres humanos são o único 

hospedeiro natural para o vírus da caxumba, que causa uma 

síndrome viral aguda, auto-limitada.  

A principal e mais comum manifestação desta doença é 

o aumento das glândulas salivares, principalmente a parótida, 

acometendo também as glândulas sublinguais e submaxilares, 

acompanhada de febre. Aproximadamente, 30% das infecções 

podem não apresentar hipertrofia aparente dessas glândulas. 

Cerca de 20 a 30% dos homens adultos acometidos 

apresentam orquite. Mulheres acima de 15 anos podem 

apresentar mastite (aproximadamente, 15% dos casos) e 5% 

daquelas que adquirem a parotidite após a fase puberal podem 

ocorrer ooforite (BRASIL, 2009). 

A parotidite infecciosa costuma apresentar-se sob a 

forma de surtos, que acometem mais as crianças. Estima-se 

que, na ausência de imunização, 85% dos adultos poderão ter 

a doença, sendo que 1/3 dos infectados não apresentarão 

sintomas. A doença é mais severa em adultos. As estações com 

maior ocorrência de casos são o inverno e a primavera 

(BRASIL, 2009). 
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A parotidite não é doença de notificação compulsória no 

Brasil, entretanto, desde 2015 vem ocorrendo surtos da doença 

na região Sudeste, Sul do País (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Florianópolis), se estendendo também para o 

Nordeste brasileiro. Em Pernambuco, por exemplo, o registro 

de surtos teve início em maio de 2016, totalizando 17 surtos que 

envolveram 167 casos, com predomínio de adolescentes e 

adultos jovens. Devido à mudança da situação epidemiológica 

da doença no Estado, tanto os casos suspeitos de parotidite 

como os agregados de casos dessa enfermidade são 

considerados eventos  de notificação compulsória imediata para 

a vigilância epidemiológica municipal/estadual conforme 

estabelecido na Portaria SES-PE Nº 390 de 14/09/2016 

(CEARÁ, 2016);(PERNAMBUCO, 2016). 

No Brasil, a vacinação contra caxumba iniciou em 1992 

com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ou 

MMR (measles-mumps-rubella), sendo introduzida 

progressivamente nos estados brasileiros até o ano 2000, 

através de campanhas para crianças entre um e onze anos de 

idade. Em 2004, a Portaria 457/2004 incluiu definitivamente a 

MMR na rotina vacinal, a fim de substituir a vacina monovalente 

contra o sarampo e foi recomendada para crianças que 

completaram um ano de idade, seguida de uma segunda dose 

entre quatro e seis anos e também adolescentes e adultos, 

incluídos os não vacinados na infância. Atualmente, o 

calendário nacional de vacinação recomenda que a primeira 

dose da vacina seja administrada aos 12 meses de idade da 

criança e a segunda aos 15 meses, através da tetra viral 

(sarampo, caxumba, rubéola e varicela)  ou MMRV (measles-

mumps-rubella-varicella) (BRASIL, 2016); (DOMINGUES; 

TEIXEIRA; CARVALHO, 2012). 
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 Embora os casos de caxumba globais tenham diminuído 

significativamente com a introdução da vacina MMR no 

calendário vacinal brasileiro, a ocorrência e o aumento recente 

de surtos, inclusive entre indivíduios vacinados, vem suscitando 

debates sobre a eficácia da vacina atualmente disponível no 

SUS, bem como do número de doses necessárias para garantir 

níveis elevados de imunogenicidade na população e o nível 

ideal de anticorpos neutralizantes necessários para proteger 

contra a infecção. O objetivo deste artigo é trazer os aspectos 

epidemiológicos gerais da doença, trazendo ao centro da 

discussão a pergunta norteadora: O que tem influenciado o 

aumento recente de surtos de caxumba no país, a vacina MMR 

é eficaz? Para tal, buscou-se discutir estudos recentes que 

abordam a forma de ocorrência do agravo e a eficácia da vacina 

MMR como estratégia central na diminuição da incidência de 

surtos.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão integrativa de literatura é um método que tem 

como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas 

sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada 

e abrangente. Fornece informações mais amplas sobre um 

assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de 

conhecimento (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Surgiu como alternativa para revisar rigorosamente e 

combinar estudos com diversas metodologias, por exemplo, 

delineamento experimental e não experimental, e integrar os 

resultados, assim como combinação de dados da literatura 

empírica e teórica. A combinação de pesquisas com diferentes 
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métodos combinados na revisão integrativa amplia as 

possibilidades de análise da literatura (UNESP, 2015). 

Realizou-se uma busca entre setembro e outubro de 

2016 nas bases de dados Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed: 

MEDLINE® Retrieval on the World Wide Web Fact Sheet, 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Uptodate. As 

bases do Ministério da Saúde e Centro de Informações 

Estratégicas de Vigilância em Saúde- PE (CIEVSPE) também 

foram consultadas a fim de realizar análise documental para 

composição da introdução e discussão deste, tendo em vista a 

escassez de referencial bibliográfico atualizado sobre o tema. 

Os critérios para inclusão de artigos foram: artigos 

publicados em português e inglês; artigos na íntegra que 

retratassem a temática referente à Caxumba, que abordassem 

os aspectos epidemiológicos da enfermidade e/ou de eficicácia 

da vacina MMR e artigos publicados e indexados nos referidos 

bancos de dados nos últimos seis anos. Também foi acessado 

material técnico recente sobre a situação epidemiológica do 

agravo no país, bem como orientações sobre sua imunização  

A busca iniciou-se com as seguintes palavras chaves: 

Caxumba; Brasil; para as buscas em português e Mumps vírus; 

Mumps vírus vaccine para as buscas em inglês. Foram 

encontrados 40 estudos: 21 do LILACS, 2 do PUBMED, 13 do 

SCIELO, 4 do Uptodate. Foram excluídos aqueles com mais de 

5 anos de Após leitura e estudo dos material pesquisado, foram 

selecionados 06 manuscritos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A fim de aprimorar a compreensão e facilitar a 

visualização dos conteúdos aqui trabalhados, optou-se por 

construir uma tabela com os principais estudos que serviram de 

base para os resultados discutidos neste artigo, que estão 

dispostos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Identificação do material literário selecionado sobre 

parotidite infecciosa (caxumba) 

TÍTULO ANO DA 
PUBLICAÇÃO 

TIPO DE ESTUDO 

Epidemiology, clinical 
manifestations, diagnosis, 
and management of mumps 

2016 Revisão de literatura 

 
Mumps virus vaccine 

 
2016 

 
Revisão de literatura 

 
Epidemic of Mumps among 
Vaccinated Persons, the 
Netherlands 
 
Immune response to the 
mumps component of the 
MMR vaccine in the routine of 
immunisation services in the 
Brazilian National 
Immunisation Program 
 
Monitoramento rápido de 
coberturas vacinais pós-
campanhas de vacinação no 
Brasil: 2008, 2011 e 2012 

 
2014 

 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

 
Estudo descritivo 

ecológico 
 
 

Estudo longitudinal 
controlado 

 
 
 
 
 
 

Estudo descritivo 
ecológico 

 
National immunization 
program: vaccination, 
compliance and 
pharmacovigilance 

 
2012 

 
Estudo descritivo 

ecológico 
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    Fonte: Acervo da pesquisa 

 

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado 

por Albrecht (2016a), a caxumba é altamente contagiosa e se 

espalha rapidamente entre as pessoas sensíveis com contato 

próximo, sendo normalmente transmitida por gotículas 

respiratórias, contato direto, ou fômites, com transmissão muito 

facilitada em ambientes fechados, como escolas e 

universidades em que as interações sociais são frequentes. 

Epidemias de caxumba ocorreram em todo o mundo com 

crianças em idade escolar em geral, servindo como  fonte de 

disseminação em seus agregados familiares. 

Quanto as características clínicas, constatou-se que o 

inchaço das parótidas está presente em 95 por cento dos casos 

sintomáticos de caxumba, tendo a glândula parótida 

contralateral afetada em 90 por cento dos pacientes. Este sinal 

clínico pode durar até 10 dias. Infecção assintomática ocorre 

em 15 a 20 por cento dos casos, sendo mais frequentes em 

adultos, enquanto parotidite é mais comum em crianças com 

idades entre dois e nove anos. Em menores de 5 anos de idade, 

são comuns sintomas das vias respiratórias. Embora raro, pode 

haver perda neurosensorial da audição, de início súbito e 

unilateral. O sistema nervoso central, com frequência, pode 

estar acometido sob a forma de meningite asséptica, quase 

sempre sem sequelas. Mas raramente, pode ocorrer encefalite 

(ALBRECHT, 2016a).  

A complicação mais comum de infecção da papeira no 

homem adulto é a orquite, que pode se desenvolver em até 38 

por cento dos homens infectados, sendo unilateral em cerca de 

90 por cento e bilateral em 10 por cento dos casos. Enquanto a 

atrofia testicular tem sido documentada de 30 a 50 por cento 
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dos pacientes com orquite decorrente da parotidite, o 

comprometimento da fertilidade tem sido relatada em 13 por 

cento dos casos e a esterilidade é estimada rara. Ooforite 

ocorre em cerca de 7 por cento das mulheres pós-púberes 

(ALBRECHT, 2016a). 

O período de incubação é geralmente 14 a 18 dias de 

exposição ao início dos sintomas. E o pico da excreção viral 

precede o início da doença sintomática, pouco antes do início 

da parotidite. O período de transmissibilidade varia entre 6 e 7 

dias antes das manifestações clínicas, até 9 dias após o 

surgimento dos sintomas, com maior probabilidade de 

transmissão antes e até cinco dias de parotidite  

(FIEBELKORN, 2012). 

A terapia para a parotidite é sintomática e inclui o uso de 

analgésicos ou antipiréticos, tais como a aspirina ou o 

paracetamol. A aplicação tópica de compressas quentes ou 

frias para a parótida também pode ser calmante. A prevenção 

da transmissão da caxumba aos outros é dependente de 

diagnóstico precoce, o isolamento do paciente infectado e 

imunização de indivíduos expostos susceptíveis. Testes 

sorológicos não podem diferenciar entre exposição prévia ao 

vírus da caxumba ou vacina contra caxumba (ALBRECHT, 

2016a).  

A vacina contra caxumba é rotineiramente utilizada em 

61% dos países do mundo. Há cinco cepas vacinais: Jeryl Lynn, 

Urabe, Rubini, Leningrad-Zagreb, e Leningrado-3. A vacina 

Jeryl Lynn derivado é usado atualmente em lugares como: 

Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. A vacina trivalente 

sarampo-papeira-rubéola (MMR) foi licenciada para uso em 

1967. A vacina tetravalentes sarampo-papeira-rubéola-varicela 

(MMRV; ProQuad) foi licenciada pela Food and Drug 
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Administration dos Estados Unidos em setembro de 2005, para 

utilização em crianças com idades entre 12 meses a 12 anos. 

Esta vacina facilita a imunização contra o sarampo, papeira, 

rubéola e varicela com uma injeção (ALBRECHT, 2016b); 

(FIEBELKORN, 2012); (SANTOS et al, 2014). 

A vacina MMR deve ser dada aos 12 e uma segunda 

dose (MMRV) aos 15 meses de idade. Para as crianças mais 

velhas ou adultos não previamente vacinados, pelo menos um 

mês deve decorrer entre as doses. Adultos nascidos antes de 

1957 são consideradas imunes (ALBRECHT, 2016b). 

 A eficácia da vacinação é evidente, desde a introdução 

da vacina, os casos de caxumba caíram 96 por cento nos 

Estados Unidos, com o número anual de casos de caxumba 

diminuindo de 186.000 em 1967, quando a vacina foi 

introduzida, para menos de 500, no início de 2000. Outro 

exemplo de programa nacional de vacinação contra a caxumba 

bem sucedido é o da Finlândia, iniciado em 1982 (ALBRECHT, 

2016b).  

No entanto, surtos de caxumba continuam ocorrendo 

entre populações vacinadas, alguns exemplos relatados são os 

surtos de 2006 nos Estados Unidos, de 2009-2010 no Canadá 

e de 2012 no Reino Unido. Este surto de 2006 nos EUA 

representou a maior epidemia de caxumba em mais de 20 anos  

com mais de 6584 casos e 85 hospitalizações (FIEBELKORN, 

2012); (SANE, J. et al, 2014). 

Ao traçar o perfil epidemiológico especificamente deste 

surto de 2006 nos Estados Unidos, averiguou-se que 83 por 

cento dos casos ocorreram em estudantes universitários. Entre 

aqueles com situação vacinal conhecida, 84 por cento dos 

pacientes infectados com idades entre 18 e 24 anos tinham 

recebido duas doses de vacina contra o sarampo, 
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provavelmente na primeira infância. Várias teorias têm sido 

propostas para explicar o ressurgimento da papeira observado 

em 2006, incluindo diminuição da imunidade e falha da vacina 

por causa das diferenças antigênicas (ALBRECHT, 2016b). 

 Embora a eficácia global da vacina durante surtos tenha 

se mostrado menor do que a relatada durante os ensaios 

clínicos controlados, a vacina contra caxumba ainda confere 

benefício protetor significativo. Numa análise de 50 surtos de 

caxumba documentados observou-se que a taxa de ataque 

variou de 32 a 43 por cento entre os indivíduos não vacinados, 

para 4 a 14 por cento entre pessoas vacinadas com  uma dose 

e 2 a 4 por cento em  indinvíduos vacinados com duas doses 

de MMR. Além disso, a vacinação também reduz 

significativamente o risco de complicações gerais e de 

hospitalizações (ALBRECHT, 2016b); (SANE, J. et al, 2014). 

Estudos apontam que o componente da vacina MMR 

referente a caxumba tem uma eficácia mais baixa em 

comparação com os componentes do sarampo e da rubéola. A 

eficácia da vacina contra caxumba foi estimado em uma média 

de 78% (intervalo: 49% -91%) para uma dose, e mediana de 

88% (intervalo: 66% -95%) para duas doses (ALBRECHT, 

2016b); (FIEBELKORN, 2012). Um estudo longitudinal 

realizado por Santos, et al (2014) confirma que a 

imunogenicidade da vacina MMR é excelente para sarampo e 

rubéola. No entanto, a imunogenicidade para caxumba parece 

não ser tão elevada após uma dose, com aumento satisfatório 

de níveis de anticorpos após a segunda dose. 

Num estudo comparativo aleatório aberto de 458 

crianças previamente imunizados com uma dose da MMR, a 

administração de uma segunda dose da MMR ou uma dose de 

MMRV levou à elevada imunogenicidade (superior a 96 por 
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cento) e os níveis comparáveis de anticorpos para papeira em 

ambos os grupos. A implicação principal e imediata destes 

achados é a garantia de que duas doses de MMR são altamente 

imunogênica para todos os antígenos incluídos na vacina.  

(ALBRECHT, 2016b); (SANTOS, et al 2014). 

Muitos estudos avaliaram a eficácia do componente 

caxumba em populações vacinadas com vacinas baseadas 

Jeryl-Lynn. O surto de caxumba recentes em Nova York e Nova 

Jersey relatado pelos Centros de Controle e Prevenção de 

Doenças estimou uma variação sobre a eficácia da vacina 

contra caxumba 73-91% após uma dose e 79-95% após duas 

doses (FIEBELKORN, 2012).  

Uma vez comprovada a importância do reforço vacinal 

para que os indivíduos vacinados obtenham níveis sorológicos 

de anticorpos neutralizantes satisfatórios para a caxumba, é 

necessário atentar-se para estudos que abordam a cobertura 

vacinal da MMR no país. Domingues e Teixeira (2013), 

realizaram uma série histórica no Brasil de 2001 até 2011 com 

crianças entre 1 e 11 anos de idade. A cobertura para a 

população de 11 anos em 2011 esteve acima de 100%, 

entretanto, apenas 71% dessa população estavam vacinados 

com a 2ª dose recomendada (à época) para crianças entre 4 e 

6 anos de idade.  

Desperta-se para este fato evidências de que, mesmo na 

presença de cobertura vacinal de 95%, o objetivo de proteção 

coletiva pode não ser atingido se em determinada população, 

os 5% restantes concentramse em um mesmo local e 

representam uma população de não vacinados que podem ser 

responsáveis pelo desencadeamento de um surto, conforme 

alertava Barbosa Jr em 2003 apud Domingues e Teixeira 

(2013). 
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O declínio da imunidade, ou seja, decréscimo no tempo 

de soroproteção desde a última vacinação, parece ser um fator 

importante para o insucesso da vacinação, tanto para 

indivíduos vacinados com uma ou duas doses. Esse fato 

também pode explicar parcialmente porque a eficácia da 

vacinação tem sido em geral mais baixo do que a eficácia, que 

normalmente é avaliado após mais curto follow-up. Em um 

estudo com estudantes universitários durante um surto de 

caxumba nos Estados Unidos, os pacientes com caxumba 

havia recebido sua segunda dose da vacina MMR mais de 10 

anos mais cedo do que seus companheiros de quarto, sem 

caxumba (ALBRECHT, 2016a); (ALBRECHT, 2016b); 

(SANTOS, 2014). 

A imunogenicidade a curto e a longo prazo conferida pela 

segunda dose da vacina MMR em crianças de quatro a seis 

anos foi avaliada em um estudo conduzido de 1994 a 1995 em 

Wisconsin. Neste estudo observou-se que os níveis de 

anticorpos contra o virus da papeira geralmente diminuiu com o 

tempo após a segunda dose. No entanto, o nível ideal de 

anticorpos neutralizantes necessários para proteger contra a 

infecção é desconhecido (ALBRECHT, 2016b).  

Como não é conhecido se existe uma correlação 

sorológica de proteção para a papeira, as implicações de dados 

de imunogenicidade deve ser considerada com cautela, mas 

eles podem ser úteis em relação às práticas e orientações de 

vacinação, tendo em conta outras variáveis, tais como dados 

epidemiológicos (SANTOS, 2014). 

Uma outra hipótese sobre a redução da eficácia da MMR 

aponta para diferenças antigênicas entre a estirpe viral utilizada 

na produção da vacina e a estirpe envolvida em alguns surtos. 

Muitos dos focos de surtos nos Estados Unidos em 2006, 
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Canadá e Reino Unido foram relacionados com o genótipo G do 

vírus da caxumba, que é distinto do vírus da vacina genótipo A 

(estirpe da vacina Jeryl Lynn usada no Brasil) derivada, 

levantando a questão de saber se o vírus associado ao surto foi 

capaz de escapar da imunidade induzida pela vacina porque 

era filogeneticamente diferente da estirpe derivada da vacina 

(Jeryl Lynn formulada com a estirpe A) (ALBRECHT, 2016b). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Este artigo discutiu artigos produzidos entre 2012 e 2016, 

destacando-se durante o processo de produção do mesmo a 

escassez de literatura atualizada disponível sobre o tema 

proposto. Diante deste entrave, optou-se por analisar também   

documentos disponibilizados pelo Ministério da saúde, a fim de 

obter compreensão mais ampla a respeito da profilaxia e da 

situação epidemiológica da caxumba no Brasil. Em todo caso, 

conclusões e contribuições importantes foram obtidas aqui. 

De modo geral, constatou-se que alguns fatores que 

contribuem para surtos locais de caxumba incluem ambientes 

fechados e com aglomerações de suceptíveis (como escolas e 

universidades). Aparentemente, os susceptíveis compreendem 

uma faixa considerável da população, uma vez que a vacina 

MMR foi introduzida no Brasil em 1992 e só em 2004 se 

estabeleceu na rotina do calendário vacinal brasileiro. Nos dias 

atuais, a vacina ainda não apresenta níveis de cobertura 

satisfatórios (>95%) para a segunda dose, comprometendo a 

imunogenicidade conferida pela vacina. 

 Além disso, a cobertura de duas doses de vacina MMR 

parece não ser 100 por cento eficaz na prevenção da doença, 

pois o componente caxumba é o menos imunogênico na MMR. 
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A aparente redução da imunogenicidade conferida pela vacina 

após os 10 anos da segunda dose, também deve ser 

considerada na epidemiologia da doença, uma vez que a 

população geral a recebe ainda na primeira infância.  

Alguns estudos apontaram para o comprometimento da 

eficácia da vacina contra a caxumba estar relacionado a 

diferenças antigênicas entre a estirpe que compõe a MMR e a 

estirpe responsável por surtos documentados. Contudo, mesmo 

com todos os aspectos que podem comprometer a eficácia da 

MMR esta ainda se mostra indiscutível, uma vez que a taxa de 

ataque observada em indivíduos não vacinados é muito 

superior aquela encontrada em grupos de indivíduos vacinados. 

Diante de todos os argumentos expostos, enfatiza-se a 

necessidade de reforçar as ações que giram em torno da 

cobertura vacinal da MMR, principalmente com relação a 

segunda dose da vacina, como principal meio de prevenir a 

ocorrência de surtos de caxumba. 
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RESUMO: A deficiência de micronutrientes constitui um 
importante problema de saúde pública comprometendo o bem 
estar da população. A anemia é um problema de saúde pública 
mundial e o distúrbio hematológico mais prevalente na 
população idosa. Neste contexto, o presente estudo teve como 
objetivo investigar a relação entre a anemia ferropriva, 
hipovitaminose A e perfil socioeconômico em idosos. Adotou-se 
delineamento epidemiológico transversal, de base 
populacional, onde participaram 167 idosos com idade entre 60 
e 90 anos, de ambos os gêneros, de diferentes extratos 
socioeconômicos, portadores ou não de doenças crônico-
degenerativas. Aplicaram-se questionários para obtenção de 
informações socioeconômicas e realizou-se análises de retinol 
sérico e hemoglobina. Observou-se que a maioria dos idosos 
avaliados apresentou valores de retinol sérico e hemoglobina 
adequados, o que pode ter influenciado a falta de relação 
múltipla entre essas variáveis (p > 0,05). As correlações 
significativas encontradas foram de baixos valores de 
hemoglobina com escolaridade (p = 0,0222). Com base nos 
resultados encontrados, à falta de relação entre as variáveis 
mencionadas possivelmente pode ser pelo fato da maioria dos 
indivíduos apresentarem valores adequados dessas variáveis. 
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Dessa forma, mais estudos devem ser realizados em 
populações com retinolemia e anemia em idosos até que se 
tenham resultados mais consistentes para subsidiar 
informações sobre o estado vitamínico A e sua relação com a 
anemia ferropriva em idosos. 
Palavras-chave: Idoso. Anemia. Vitamina A. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, observa-se um aumento da 

longevidade mundial (PRINCE et al., 2015). Estima-se que nos 

próximos 40 anos a população idosa atinja 22% da população 

mundial (BLOOM et al., 2015). No Brasil, o percentual de idosos 

passou de 9,1% em 1999 para 11,3% em 2009 (IBGE, 2011). 

O envelhecimento vem se tornando um assunto bastante 

debatido devido à maior longevidade dos indivíduos. A 

proporção da pirâmide populacional vem se modificando à 

medida que o tempo passa por causa do aumento da população 

idosa em relação à população total, bem como por avanços na 

medicina e melhoria da qualidade de vida. Em paralelo a essas 

modificações, doenças próprias do envelhecimento ganham 

maior expressão no conjunto da sociedade. A diminuição 

progressiva da capacidade fisiológica, associada a outras 

doenças, faz com que os profissionais da área da saúde tenham 

que se aprimorar no que diz respeito à saúde do idoso 

(BUFFON et al., 2015). 

Assim, manter a saúde nesse grupo etário é um aspecto 

importante para a qualidade de vida desses indivíduos, para os 

gestores dos serviços de saúde e para a sociedade (IBGE, 

2011). Desse modo, o envelhecimento populacional torna-se 

um desafio no campo da Saúde Pública (SUZMAN et al., 2015). 
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Nos últimos anos, a deficiência de micronutrientes 

ganhou importância como problema de saúde pública em 

relação à deficiência de macronutrientes. Tal fato vem 

chamando a atenção dos profissionais e das autoridades em 

saúde em todo o mundo. Sendo assim, a avaliação da ingestão 

de nutrientes é necessário para monitorar o estado nutricional 

(ZHANG et al., 2015), permitindo identificar indivíduos em risco 

nutricional devido à ingestão inadequada ou excessiva de 

nutrientes específicos, e assim planejar e avaliar projetos de 

intervenção de nutrição com o intuito de estabelecer as 

recomendações dietéticas e regulamentos alimentares (SETTE 

et al., 2011). 

A população idosa é uma das faixas etárias com maior 

risco de desnutrição e deficiências nutricionais devido ao 

declínio da função física e cognitiva e que prejudicam o 

consumo e a metabolização de nutrientes. Assim, a vigilância 

alimentar e nutricional têm sido comprovadas como essencial 

para a caracterização práticas alimentares e seus 

determinantes nessa população, com o objetivo de prevenir 

distúrbios nutricionais e de doenças relacionadas (FISBERG et 

al., 2013). 

Os idosos podem apresentar declínio nas atividades 

físicas, na capacidade funcional, mudanças dos padrões 

alimentares, bem como processos inflamatórios. Esses fatores 

podem refletir no aparecimento de anemia, a qual demonstra 

ser o problema hematológico mais comumente encontrado nos 

indivíduos idosos (BUFFON et al., 2015). 

A anemia afeta cerca de um terço da população do 

mundo, metade dos casos são devidos a deficiência de ferro. A 

anemia por deficiência de ferro (ADF), é um dos principais 

problemas globais de saúde pública, gerando encaminhamento 
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para profissionais de saúde, afetando individuos de todas as 

idades e grupos econômicos (LOPEZ et al., 2016; SINGH; 

SINGH; KAUR, 2015), porém nos idosos, a anemia está 

associada com o aumento do risco de mortalidade e morbidade, 

assim como na redução da qualidade de vida (WHO, 2001). 

Estudos nacionais e internacionais estimam prevalências 

entre 4% e 12% de anemia entre idosos (SANTOS et al., 2012; 

TETTAMANTI et al., 2010; PATEL; GURALNIK, 2009). No 

entanto, ainda são poucos os estudos nacionais de base 

populacional em municípios de pequeno e médio porte, de 

forma que conhecer a prevalência de anemia em idosos da 

comunidade pode subsidiar informações para localidades que 

possuam características populacionais semelhantes e, 

principalmente, podem direcionar ações de melhoria no estado 

hematológico desse grupo (MILAGRES et al., 2015). 

De acordo com Buffon et al. (2015), inúmeros são os 

fatores desencadeantes dos baixos níveis de hemoglobina, tais 

como: faixa etária, cor, renda mensal familiar, escolaridade, 

cuidados e doenças associadas. O melhor diagnóstico perante 

os baixos níveis de hemoglobina deve ser realizado, e a 

caracterização da anemia deve ser cuidadosamente avaliada. 

Para os autores, a anemia não deve ser uma condição 

negligenciada durante o envelhecimento, bem como as 

inúmeras doenças que acometem essa população e, portanto, 

merece atenção clínica e tratamento adequado.   

A alta prevalência de deficiência de vitaminas 

lipossolúveis, dentre elas a vitamina A, também pode constituir-

se em um problema de saúde. Conforme a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAN), a deficiência de vitamina A é 

considerada um problema de saúde pública, especialmente em 
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países em desenvolvimento (GOMES; SAUNDERS; ACCIOLY, 

2005). 

Em populações com deficiência de vitamina A, a 

suplementação de vitamina A, melhorou e reduziu a prevalência 

de anemia na maioria dos estudos em diferentes grupos 

populacionais (MWANRI et al., 2001; AHMED; KHAN; 

JACKSON, 2001; MUSLIMATUN et al., 2001). 

Pesquisas sugerem que pode haver uma relação 

sinérgica entre a vitamina A e ferro (STRUBE; BEARD; ROSS, 

2002; WALCZYK et al., 2003), demonstrando uma correlação 

entre os indicadores do estado nutricional de ferro e vitamina A 

entre crianças (WILLOWS; GRAY-DONALD, 2003), gestantes 

(HINDERAKER et al., 2002) e adolescentes (AHMED; KHAN; 

JACKSKON, 2001). No entanto, na faixa etária proposta para o 

estudo e no desenho metodológico as pesquisas são muito 

escassas (NASCIMENTO; DINIZ; ARRUDA, 2007). 

Diante do exposto e considerando, de um lado, a 

necessidade de esclarecimentos a respeito dessa associação 

entre os dois nutrientes, e de outro lado, a necessidade de 

estudos ligados ao processo de envelhecimento que 

proporcionem melhor direcionamento quanto à prevenção e ao 

tratamento das carências específicas, a presente pesquisa teve 

como objetivo investigar a relação entre a anemia ferropriva, 

hipovitaminose A e o perfil socioeconômico em idosos, 

contribuindo para aprofundar o tema mencionado e 

proporcionando um melhor direcionamento na prevenção e 

tratamento dessas deficiências nutricionais. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa epidemiológica transversal, de 

base populacional, onde utilizou-se uma amostragem 

estratificada representativa da população de idosos, realizada 

nos cinco (05) Distritos Sanitários do município de João 

Pessoa/PB, no período de Julho de 2008 a Janeiro de 2010. 

Participaram do estudo 167 idosos com idade entre 60 e 90 

anos, de ambos os sexos, de diferentes condições 

socioeconômicas, usuários ou não de medicamentos. Foram 

excluídos idosos com distúrbios neuropsiquiátricos, que não 

realizaram a punção sanguínea seja por desistência, mudança 

de endereço ou impossibilidade de punção venosa e usuários 

de suplementos de ferro e/ou vitamina A e carotenos.  

A coleta de dados foi realizada por meio de visitas 

domiciliares, por uma equipe devidamente treinada. Foram 

aplicados questionários para obtenção de informações 

contendo aspectos referentes a idade, gênero, renda e 

escolaridade.  

Após o término da aplicação dos questionários, foi feito 

o contato com o idoso por telefone para viabilizar a análise 

bioquímica. A coleta da amostra sanguínea foi realizada pela 

equipe do projeto, com profissionais de nível superior 

(enfermeiras) devidamente treinados para a realização dos 

procedimentos, sempre acompanhados dos pesquisadores 

responsáveis pela pesquisa. 

A coleta de dados e do sangue foi realizada após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelo idoso ou seu cuidador/responsável. Foi colhida 

uma alíquota de 4,0 mL de sangue venoso, por flebotomia 

cubital, realizada após jejum de 8 horas. 
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O protocolo de pesquisa do projeto intitulado “Primeiro 

Ciclo de Diagnóstico e Intervenção da Situação Alimentar, 

Nutricional e das Doenças não Transmissíveis mais 

Prevalentes da População do município de João Pessoa/PB”, 

ao qual está vinculado o presente trabalho foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da UFPB, sob o protocolo nº 0493, 

segundo as normas éticas para pesquisa envolvendo seres 

humanos, constantes da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Imediatamente após a coleta, as amostras foram 

colocadas em tubos de ensaio previamente identificados e 

protegidos da luz. As amostras foram então transportadas em 

caixas de isopor com gelo, para o Centro de Investigação em 

Micronutrientes (CIMICRON) da UFPB, para realização da 

centrifugação. 

Após completa coagulação, as amostras foram 

centrifugadas a 3.000 rpm (rotação por minuto) durante 5 

minutos, para a separação total do soro. O conteúdo foi 

acondicionado em duas alíquotas, sendo que uma foi 

transferida para tubos eppendorf e em seguida acondicionada 

em freezer à temperatura de - 20ºC, para posterior análise da 

vitamina A no CIMICRON, e a segunda alíquota foi destinada à 

análise do hemograma no Laboratório de Pesquisas Médicas 

Roseanne Dore Soares. 

As amostras do hemograma foram analisadas pelo 

método de impedância elétrica, utilizando-se o aparelho Pentra 

120 da marca Horiba-ABX, e foram realizadas no Laboratório 

de Pesquisas Médicas Roseanne Dore Soares. Foram 

considerados os idosos com anemia com níveis de 
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hemoglobina < 12,0g/dL e < 13,0g/dL para mulheres e homens, 

respectivamente (WHO, 2001). 

As concentrações séricas de retinol foram determinadas 

pelo método cromatográfico, utilizando-se a Cromatografia 

Líquida de Alta Resolução (High Pressure Liquid 

Chromatography - HPLC) (FURR; TANUMIHARDJO; OLSON, 

1992). O ponto de corte utilizado para identificar níveis de 

concentração de retinol sérico baixos foi < 0,70 µmol/L e para 

níveis inadequados < 0,35 µmol/L, sendo considerados 

portadores de hipovitaminose A os idosos com retinol sérico < 

0,70 µmol/L (WHO, 1996). 

Os testes estatísticos aplicados envolveram inicialmente 

uma estatística descritiva representada pela frequência 

simples. Utilizaram-se medidas de posição como de tendência 

central e de dispersão (média e desvio padrão). Quanto à 

normalidade da distribuição foi utilizado o teste de normalidade 

de Lilliefors, que é uma derivação do teste de Kolmogorov-

Smirnov. A análise de regressão linear foi aplicada para verificar 

correlação linear entre duas variáveis utilizando-se o 

Coeficiente de Correlação de Spearman devido a não 

normalidade dos dados. Para verificar a existência de 

associação entre os valores de hemoglobina e escolaridade, 

aplicou-se o teste exato de Fisher. O procedimento estatístico 

foi realizado com auxílio do software R (R Development Core 

Team) (2006). Adotou-se nível de significância de 5% para 

todos os testes estatísticos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao considerar a população total do município de João 

Pessoa e sua distribuição por faixa etária encontrou-se 
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proporção superior (11,9%) ao percentual de idosos do referido 

município que é de 9,12%, segundo dados do Instituto de 

Desenvolvimento Municipal e Estadual (IDEME, 2008). 

A casuística do presente estudo foi caracterizada por 

uma maior frequência de mulheres do que de homens (p = 

0,000), realidade global do século da feminização nos grupos 

de idosos da população. De acordo com Néri (2007), a 

feminização da velhice é uma manifestação do processo de 

transição de gênero que acompanha o envelhecimento 

populacional em curso em todo o mundo, associada à maior 

longevidade das mulheres em comparação com os homens, 

bem como à maior presença relativa de mulheres na população 

idosa, principalmente nos estratos mais velhos. 

A amostra foi constituída também em sua maior parte por 

idosos de grupos etários mais jovens (60 a 69 anos). Este 

achado se assemelha aos resultados de outras pesquisas 

realizadas sobre perfil de idosos em outras cidades do Brasil 

(CAMPINO; CYRILLO, 2003; BENEDETTI; MELLO; 

GONÇALVES, 2007), onde foi maior a densidade dos idosos 

nesta mesma faixa etária (60 a 69 anos). 

Quanto ao grau de instrução, verificou-se que somente 

8,82% da população era analfabeta e que 34,12% possuíam 

mais de nove anos de escolaridade (ensino médio e superior). 

Esse dado possivelmente influenciou na associação 

encontrada no presente estudo entre escolaridade e anemia (p= 

0,0222). 

Estudos apontam que o maior número de casos de 

anemia está associado com menor escolaridade (BUFFON et 

al., 2015; IBGE, 2013; OLIVEIRA; OSÓRIO; RAPOSO, 2006). 

O maior nível de instrução, provavelmente, pode repercutir em 

maior chance de trabalho e renda, condicionando um melhor 
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acesso aos alimentos e aos cuidados com a saúde, podendo 

prevenir doenças de causa nutricional como a anemia 

ferropriva. 

A partir da classificação por rendimentos monetários, 

constatou-se que o nível socioeconômico mais frequente foi a 

classe social CD (mediana de R$ 3.330/U$ 1.967,85), em uma 

escala que vai até E (mediana de R$ 465,00/U$ 275,10), sendo 

esta a classe de menor nível socioeconômico. 

De acordo com os pontos de corte de hemoglobina 

adotados pela Organização Mundial de Saúde para estudos de 

base populacional, a maioria dos idosos apresentaram valores 

médio de hemoglobina adequado no presente estudo. A OMS 

propõe que o diagnóstico da anemia seja feito utilizando os 

mesmos pontos de corte de hemoglobina plasmática para 

adultos (SCHAAN et al., 2007; BENOIST et al., 2008). 

No entanto, há poucos trabalhos de base populacional 

com dados sobre a presença de anemia na população idosa, já 

que se encontra uma extensa variabilidade nos resultados de 

redução dos níveis de hemoglobina com o aumento da idade 

(SANTOS et al., 2012; FRANCISCO et al., 2010; TETTAMANTI 

et al., 2010; PATEL; GURALNIK, 2009). 

Buffon et al. (2015), encontraram prevalência de anemia 

de 8,8% nos idosos residentes no município de Porto Alegre-

RS, Brasil. A prevalência observada foi similar a demonstrada 

em estudo com idosos coreanos (8,3%) e, ainda, menor do que 

a relatada na população idosa dos Estados Unidos (10,6%) 

(LIPPI et al., 2010; GURALNIK et al., 2004). Já resultados do 

Projeto Bambuí (SILVA et al., 2012), com dados de 1997, 

mostraram prevalência de 4,5% de anemia entre idosos. 

Considerando a retinolemia, a prevalência foi baixa no 

presente estudo. A mediana dos valores de retinol sérico 
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apresentou-se igual ou acima dos valores de referência (1,78 

µmol/L). Nascimento; Diniz; Arruda (2007) encontraram 9,2% 

de valores baixos de retinol sérico (< 0,70 µmol/L) em idosos de 

baixo nível socioeconômico, corroborando com os achados de 

Albuquerque; Diniz; Arruda (2009), que verificaram prevalência 

de retinolemia inadequada em 23,6% dos idosos.  

As morbidades apresentaram-se freqüentes, 9,58% dos 

idosos apresentaram anemia associada principalmente a 

hipertensão arterial (HA) e diabetes mellitus (DM), 72,68 % 

refiram outras morbidades e 18,01% não apresentaram nenhum 

tipo de morbidade, fato este, que pode levar ao 

comprometimento do estado nutricional e da capacidade 

funcional dos idosos. 

Em um estudo realizado por Corona; Duarte; Lebrão 

(2014), a presença de DM, permaneceu significantemente 

associada à anemia, ressaltando que a DM é uma das 

principais causas da insuficiência renal crônica. Nesse 

contexto, sugere-se que a qualidade de vida dos indivíduos seja 

prejudicada pela presença das morbidades supracitadas, já que 

em um contexto geral da vida diária essas causam 

incapacidade física, dependência medicamentosa, 

comprometendo o cotidiano do indivíduo (CHRISTMANN; DA 

COSTA; MOUSSALLE, 2011). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Na população de idosos do presente estudo 

representativo da população do município de João Pessoa/PB, 

encontrou-se correlações significativas entre baixos valores de 

hemoglobina e escolaridade. Evidenciou-se na maioria dos 

idosos, níveis adequados de retinol sérico e hemoglobina. 



ANEMIA FERROPRIVA E SUA RELAÇÃO COM HIPOVITAMINOSE A E PERFIL 
SOCIOECONÔMICO EM IDOSOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB 

40 
 

Com base nos resultados encontrados, a falta de relação 

entre as variáveis mencionadas possivelmente pode ser pelo 

fato da maioria dos indivíduos apresentarem valores adequados 

dessas variáveis, não permitindo verificar a relação entre a 

anemia e o estado nutricional vitamínico A. No entanto, 

contribuem para a identificação de determinantes desse 

problema hematológico entre idosos brasileiros, tendo em vista 

a escassez de estudos de base populacional no país. 

Ainda que a anemia seja uma condição comum nos 

idosos, seu significado clínico é bastante variável, tendo em 

vista a multiplicidade de fatores que podem interagir entre si na 

causalidade dessa doença. Um importante passo na promoção 

de um envelhecimento saudável reside em identificar 

adequadamente aqueles idosos que necessitam de cuidados. 

Isso deve ser baseado em critérios diagnósticos corretos e 

confiáveis, objetivando evitar sobrecarregar os sistemas de 

saúde, em especial em países em desenvolvimento, como o 

Brasil. Dessa forma, mais estudos devem ser realizados em 

populações com anemia e retinolemia até que se tenham 

resultados mais consistentes para subsidiar informações sobre 

o estado vitamínico A e sua relação com a anemia ferropriva em 

idosos. 
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RESUMO: A baixa ingestão diária de folato tem gerado um 
problema de saúde pública no mundo, afetando diversos grupos 
etários e de diferentes condições socioeconômicas. Desse 
modo, o presente estudo teve como objetivo, avaliar a 
prevalência de inadequação do consumo de folato em todas as 
faixas etárias de uma mesma população. Onde foi realizada 
uma análise de um banco de dados representativo do município 
de João Pessoa, utilizando-se uma amostragem estratificada da 
população de diferentes condições socioeconômicas. A coleta 
de dados foi baseada em um estudo piloto onde os dados foram 
coletados por meio de visitas domiciliares com a aplicação de 
questionários e o Recordatório Alimentar de 24h, que foi 
realizado em triplicata. A amostra total foi composta por 866 
indivíduos, onde o total de participantes do sexo feminino foi de 
525 (60,62%) e do sexo masculino, 340 (39,26%). O percentual 
de inadequação foi de 73% para as crianças (1-9 anos), 94% 
para os adolescentes, 98% para os adultos, e 100% para os 
idosos. Portanto, através da realização desse estudo podemos 
concluir que a população avaliada encontra-se com um alto 
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percentual de inadequação do consumo de folato, desta forma, 
são necessárias ações de prevenção e correção de hábitos 
alimentares inadequados, garantindo assim um 
desenvolvimento adequado e prevenção de doenças. 
Palavras-chave: Consumo. Folato. Prevalência de 

inadequação.    

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O folato corresponde a vitamina B9, uma vitamina 

hidrossolúvel do complexo B, fundamental para a saúde, 

estabilidade e manutenção do material genético, além de 

possibilitar a redução dos defeitos de tubo neural e prevenir 

alguns tipos de cânceres e acidente cerebral vascular 

(MARCHIONI et al., 2013), sua deficiência tem sido associada 

com altas concentrações de homocisteína, o que pode acarretar 

doenças cardiovasculares, além de estar relacionada ao 

declínio cognitivo (BARNABÉ et al., 2015). 

A baixa ingestão diária de folato está gerando um 

problema de saúde pública no mundo, afetando diversos grupos 

etários, sendo a população idosa, mulheres e crianças os mais 

vulneráveis para a deficiência dessa vitamina (VANNUCCHI; 

MONTEIRO, 2010; GOULARTE et al., 2013; BARNABÉ et al., 

2015). 

As principais causas da deficiência de ácido fólico estão 

associadas a uma ingestão alimentar insuficiente, às doenças 

de má absorção intestinal, ao uso abusivo de álcool, à anemia 

hemolítica, à psoríase, ao aumento da proliferação celular, à 

doença hepática, à nutrição parenteral prolongada e ao uso de 

determinados medicamentos. O erro alimentar levando à baixa 

ingestão de folato é também comum na população idosa, nos 
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adolescentes e nos usuários de drogas. Constituem ainda 

situações de aumento na demanda por folato os períodos de 

estirão no crescimento na infância e na adolescência 

(VANNUCCHI; MONTEIRO, 2010). 

Medidas de âmbito coletivo, como a política de 

enriquecimento das farinhas do Ministério da Saúde em relação 

ao ácido fólico, já mostraram impacto muito positivo com 

redução das prevalências de inadequação desse nutriente 

(SICHIERI, 2013). No Brasil, desde junho de 2004 a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) introduziu a 

fortificação obrigatória das farinhas de trigo e milho com 150 μg 

de ácido fólico/100 g, ou seja, obrigou o acréscimo de 0,15 mg 

de ácido fólico por 100 g de grão nas farinhas de trigo e de milho 

comercializadas no Brasil (SANTOS et al., 2013; MARQUI et al., 

2014). Outros países além do Brasil também introduziram a 

fortificação mandatória de alguns alimentos, principalmente 

cereais e derivados, com ácido fólico a exemplo dos Estados 

Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Alemanha e Espanha 

(MONTEAGUDO et al., 2013). 

Apesar do aparente sucesso da fortificação mandatória, 

existe uma grande quantidade de estudos que ainda retratam a 

deficiência de ácido fólico, principalmente nos grupos mais 

vulneráveis. Por isso, é fundamental controlar rigorosamente a 

quantidade de ácido fólico presente nas farinhas e monitorar os 

programas de fortificação para documentar os reais benefícios 

dessa estratégia para a saúde pública (OLIVEIRA et al., 2016). 

Assim, o presente estudo tem como propósito retratar a 

prevalência de inadequação do consumo de folato em todas as 

faixas etárias, com a finalidade de auxiliar para um melhor 

planejamento e concretização de políticas de fortificação e do 

uso de suplementos, pretendendo contribuir com a literatura a 
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respeito de esclarecimentos sobre o consumo de folato e sobre 

planejamentos de ações de promoção à saúde voltada para a 

população em estudo. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi realizado com base no banco de dados 

proveniente do projeto intitulado: “Primeiro diagnóstico e 

intervenção da situação alimentar, nutricional e das doenças 

não transmissíveis mais prevalentes da população do município 

de João Pessoa” (I DISANDNT/JP).  

Para o projeto, foi utilizado um procedimento amostral 

único, composto em níveis. Devido à heterogeneidade da 

variável renda e sua relação com a prevalência de doenças e 

nutrição (KAC; SICHIERI; GIGANTE, 2007), utilizou-se uma 

amostragem estratificada sobre as quadras, em um primeiro 

nível. Neste, classificaram-se os bairros do município por renda 

em 10 estratos, segundo informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Sobre as quadras 

sorteadas, aplicou-se uma amostragem sistemática com o 

auxílio do software Developmend Team (2006), visando 

escolher as residências que fariam parte da amostra (segundo 

nível). Foi sorteada a direção das quadras a serem percorridas 

e o fator de sistematização utilizado foi sete, ou seja, a partir da 

primeira casa sorteada, as restantes seriam visitadas após cada 

sete.   

O protocolo de pesquisa do projeto ao qual está 

vinculado o presente trabalho,foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da UFPB sob nº 0493, tendo os participantes envolvidos 

assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.  
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 Setecentos e vinte e dois domicílios foram visitados, nos 

quais residiam 2030 indivíduos, destes, 1165 indivíduos foram 

sorteados e avaliados. Os critérios de inclusão foram: 

indivíduos de todas as faixas etárias, de diferentes condições 

socioeconômicas, portadores ou não de doenças crônico-

degenerativas e indivíduos usuários ou não de medicamentos. 

Foram excluídos da amostra: indivíduos com distúrbios 

neuropsiquiátricos; em uso de suplemento de polivitamínicos, 

minerais, anorexígenos e anabolizantes; gestantes; menores 

de 1 ano ou os que ainda faziam uso de leite materno, e os que 

relataram consumo alimentar menor que 400kcal ou maior que 

5000kcal. Assim, 866 recordatórios alimentares foram 

analisados, sendo em triplicata para cada indivíduo. 

A coleta de dados foi baseada em um estudo piloto onde 

os dados foram coletados por meio de visitas domiciliares, por 

uma equipe treinada e supervisionada por mestrandos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição 

(PPGCN) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Em cada domicílio visitado, caso fosse constatada a 

presença de criança, adolescente, adulto e idoso, era solicitada 

sua participação na pesquisa. Na presença de duas ou mais 

criança, adolescente, adulto e idoso, residentes no domicílio, 

realizaram-se sorteios utilizando instrumentos de aleatoriedade 

(dados), para a seleção de apenas um indivíduo por grupo 

etário.  

As informações socioeconômicas foram obtidas junto às 

famílias visitadas por meio da aplicação de questionários, 

compreendendo informações sobre idade, renda familiar e 

escolaridade.  

 Foi utilizado um dos métodos de inquérito de consumo 

alimentar, o Recordatório 24 horas (R24h), que consiste em 
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quantificar todo o consumo de alimentos nas 24 horas 

anteriores a entrevista (FERRO-LUZZI, 2002), onde foram 

aplicados três vezes, perfazendo um total de 2.598 inquéritos, 

sendo aplicados no intervalo de quinze dias e contemplando um 

dia do final de semana. Para preenchimento do R24h, os 

indivíduos citaram dados que incluem: hora, identificação do 

alimento ou bebidas consumidas; as características detalhadas 

dos alimentos como o tipo, ingredientes que compõem as 

preparações, marca, forma de preparo e identificação da 

quantidade consumida, de acordo com o tamanho da porção e 

medidas caseiras. 

Um manual contendo desenhos de alimentos e de 

medidas caseiras nas três dimensões (pequena, média, grande 

e extragrande), mensurados em balança eletrônica e 

desenhados com base no peso real do consumo médio de 

alimentos validados para esta população foi utilizado, com o 

objetivo de quantificar de forma mais eficaz o tamanho das 

porções consumidas, minimizando prováveis deficiências de 

memória dos indivíduos entrevistados (LIMA et al., 2008; 

ASCIUTTI et al., 2005). 

Os alimentos descritos no R24h foram transcritos e 

padronizados em um documento auxiliar. Todos os alimentos 

foram convertidos em gramas com auxílio do Manual acima 

citado. As preparações dos alimentos foram desmembradas 

segundo seus ingredientes e quantidades. Os alimentos foram 

quantificados pelo software de Nutrição, DietWin, para analisar 

os nutrientes, este software conta com aproximadamente 5230 

alimentos e receitas cadastrados de acordo com a Tabela 
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Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 4ª versão, que 

é uma compilação de várias tabelas, como IBGE, USDA, 

CENEXA, Alemã, Repertório Geral dos Alimentos, Fichas 

técnicas de receita. 

Existem vários procedimentos estatísticos, disponíveis, 

para estimar a distribuição da ingestão habitual, sendo utilizado 

pela equipe, o Método de múltiplas fontes (Multiple Source 

Method - MSM), online, disponível no site 

(https://msm.dife.de/tps/msm/). O MSM é uma técnica 

estatística proposta pela Europe an Prospective Investigation 

Into Câncer and Nutrition (EPIC) (MSM, 2012), que realiza dois 

modelos de regressão, sendo um para os dados positivos de 

ingestão diária e outra para o consumo, e que é aplicável a 

nutrientes e ingestão de alimentos, incluindo alimentos 

consumidos episodicamente.  

Para as análises sobre as necessidades de nutrientes 

foram adotadas as recomendações da Dietary Reference Intake 

(DRI), de acordo com a EAR para vitamina B9 folato como 

mostra a Tab. (1).  

 

Tabela 1. Valores de referência (DRIs) para consumo de folato 
em indivíduos de todas as faixas- etárias. 

Estágio de vida B9 (mcg/d) 

Crianças (anos)  

1-3 150 

4-8 200 

Adolescentes, adultos e idosos   

9-13 300 

14-18 400 

19-30 400 

31-50 400 

51-70 400 

https://msm.dife.de/tps/msm/
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>70 400 
Fonte: IOM (1998). 

 

A análise das características da amostra foi realizada por 

quartis de consumo de ácido fólico, onde Q1 = indivíduos com 

ingestão de folato abaixo do valor do 25º percentil da 

distribuição do consumo de folato; Q2 = indivíduos com 

consumo de folato entre o valor do percentil 25 e o valor do 

percentil 50; Q3 = indivíduos com consumo de folato entre o 

valor do percentil 50 e percentil 75; Q4 = indivíduos com 

consumo de folato igual ou acima do valor do percentil 75.   

A análise estatística dos dados foi desenvolvida através 

do Software Stata 12, no que diz respeito ao teste t de 

diferenças de médias e de proporções e elaboração dos quartis 

de consumo de folato e modelo de regressão linear 

(WOOLDRIDGE, 2010). A significância estatística considerada 

neste estudo foi fixada em P≤0,05 pelo teste bicaudal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo trás a ingestão do folato em diferentes 

grupos etários e gênero em João Pessoa/PB, incluindo 

crianças, adolescentes, adultos e idosos, caracterizando a 

amostragem total de (n) = 866 indivíduos.  

 

Tabela 2.Características da amostra total dividida por grupo 
etário e gênero, João Pessoa/PB. 

Grupo etário Total Gênero 

  

N % Feminino % Masculino % 
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Criança (1-9 
anos) 

135 15,58 60 11,42 75 22,05 

Adolescente 
(10-19 anos) 

184 21,24 84 16 100 29,41 

Adulto (20-59 
anos) 

408 47,11 321 61,14 86 25,29 

Idoso (60- 86 
anos) 

139 16,05 60 11,42 79 23,23 

Total 866 100%  525 60,62%  340 39,26%  

 

Conforme descrito na Tabela (2) podemos observar a 

subdivisão dos grupos da amostra, onde o total de participantes 

do sexo feminino foi de 525(60,62%) e do sexo masculino, 340 

(39,26%). 

Sabendo-se que o valor máximo dos quartis não foi 

atingido, obteve-se a prevalência do risco de inadequação 

elevada principalmente para idosos (100%), como mostra a 

Tab. (3). Uma possível explicação para isso seria a falta de 

preocupação dos familiares com a alimentação dos idosos 

quando residem em famílias e a falta de disposição para 

alimentar-se adequadamente quando residem sozinhos. 

 
Tabela 3. Ingestão média de folato, quartis de ingestão e 
prevalência de inadequação por faixa etária, João Pessoa/PB. 

      
Ingestão(mcg/d
ia) 

Quartis de 
Ingestão(mcg/dia) 

Prevalência de 
Inadequação(%) 

Faixa etária N M 

LI LS 

Q1 Q2 Q3 Q4 Prop. 

LI LS 

-
95
% 

-
95% 

-
95% 

-
95% 
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1 1 a 9 
anos 

13
5 

106,
83 

94,
36 

119,
29 

33,
22 

66,
63 

107,
41 

185,
58 73% 0,64 0,82 

2 10 a 19 
anos 

18
4 

108,
48 

92,
29 

124,
67 

30,
12 

64,
7 

104,
99 

239,
32 94% 0,9 0,98 

3 20 a 59 
anos 

40
7 

102,
18 

93,
17 

11,1
8 

30,
2 

63,
74 

111,
09 

199,
63 98% 0,97 1 

4 ≥60 
anos 

13
9 

83,2
8 

70,
13 

96,4
4 

28,
67 

65,
18 

112,
86 

187,
67 100%   

             

         

Tes
te t 

P-
valor   

         

(1)-
(2) 0,92   

         

(1)-
(3) 0,45   

         

(1)-
(4) 0,67   

         

(2)-
(3) 0,44   

         

(2)-
(4) 0,23   

                  

 (3)-
(4) 0,00     

M = Média; LI = Limite Inferior; 
LS = Limite Superior; *P-
valor<0,05. 

        

No presente estudo, contatou-se que o grupo de idosos 

apresentou um consumo médio de 83,28 microgramas, 

conforme apresentado na Tab. (3), muito abaixo do 

recomendado pelas DRIs (1998) que é de 400 mcg/d para o 

sexo masculino e feminino, compreendendo um consumo 

inadequado do folato. Não diferente, um estudo realizado por 

Galesi et al. (2008), em São Paulo verificou uma ingestão 

inadequada, abaixo de 50% do folato, o que já era esperado 

pois a população do estudo apresentava um baixo consumo de 

frutas e vegetais frescos. 

Neste estudo contamos com os dados de 139 indivíduos 

idosos,  60 eram do sexo feminino e 79 do sexo masculino e 
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ambos apresentaram inadequação de consumo de folato. 

Semelhantemente, Almeida et al. (2012) avaliaram 146 idosos 

e verificaram que apresentaram redução estatisticamente 

significativa nos níveis de folato, atentando ainda mais sobre a 

importância de anormalidades em aspectos nutricionais. 

Também, em uma pesquisa realizada em Erechim (RS), com 

133 idosos de ambos os sexos, mostrou que os valores 

encontram-se abaixo das recomendações, tanto no sexo 

masculino 108,2 mcg, quanto no feminino 104,5 mcg 

(SEGALLA; SPINELLI, 2012). 

Essa carência do consumo de folato é preocupante, pois 

de acordo com Coussirat et. al. (2012), o processo de 

envelhecimento torna o idoso mais propenso a carências 

nutricionais, especificamente de vitaminas. Nesse sentido essa 

população é acometida frequentemente por deficiência de 

vitamina B12, vitamina B6 e folato, sendo que esses déficits têm 

uma repercussão em parâmetros hematológicos, neurológicos, 

cardiovasculares e também no tecido ósseo, tornando o idoso 

mais propenso a osteoporose e fraturas ósseas por fragilidade 

(GOULARTE et al., 2013). 

Um estudo internacional realizado por Vinas et al. (2011), 

encontrou resultados semelhantes, só que em uma menor 

proporção, ao encontrado em nosso estudo, visto que a 

prevalência de inadequação de nutrientes na Europa, foi  em 

20%  dos adultos idosos. 

Por outro lado, em um estudo de coorte multicêntrico 

realizado nos Estados Unidos por, Bae et al. (2014) observaram 

que entre mulheres idosas no período pós-menopausa a 

ingestão dietética de folato apresentou média de 441 µg/dia 

referente ao período pós-fortificação de produtos americanos 

com folato. Nesse estudo, a preocupação voltou-se para a 
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relação entre fortificação de folato, redução da metilação global 

de leucócitos e os efeitos adversos à saúde. É importante 

ressaltar que o folato é um dos nutrientes envolvidos na 

metilação do DNA e que distúrbios neste processo causado por 

status anormais, isto é, carência ou excesso desse nutriente, e 

de outros do metabolismo de um carbono (colina, B12 e B6), 

podem estar implicados em diversas doenças, incluindo o 

câncer (KOK et al., 2015; NAZKI et al., 2014). 

São escassos os estudos sobre a inadequação de folato 

na população adulta, pois a maioria focam nas fazes da vida de 

maior vulnerabilidade. O presente estudo não incluiu mulheres 

em período gestacional, mas podemos observar que na 

população adulta a inadequação foi elevada, com um 

percentual de 98%, como descrito na Tab. (3), onde a maior 

proporção foi de mulheres (61,14%).  

Em concordância, um estudo realizado em São Paulo 

para avaliar a ingestão de folato em todas as faixas-etárias, nos 

períodos pré e pós-fortificação mandatória das farinhas de trigo 

e milho, observou que 40% das mulheres adultas que 

participaram do estudo não apresentaram ingestão habitual nos 

valores recomendados de folato, tendo em vista que este grupo 

é o principal alvo da política pública de fortificação 

(MARCHIONI et al., 2013). 

Em continuidade, o consumo de folato entre os 

adolescentes (10 a 19 anos) apresentou inadequação relevante 

(94%), como demonstrado na Tab. (3), onde o consumo médio 

foi de 108 microgramas, sendo inferior a EAR recomendado 

para essa faixa etária, corroborando com o estudo de Silva et 

al. (2015), que também encontraram um consumo mediano de 

folato inferior na totalidade dos adolescentes, no qual o 

consumo do mesmo apresentou valores expressivos de risco 
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de inadequação quando comparados aos demais nutrientes 

(vitamina A, C e Zinco), o que problematiza ainda mais a 

questão nutricional desse nutriente nos adolescentes.  

No âmbito internacional, um estudo realizado no México, 

com adolescentes do sexo feminino de 13 anos apontou um 

maior percentual de inadequação (80 %) (LOPEZ et al., 2012), 

o que também foi observado por Silva et al. (2015). No entanto, 

outro estudo realizado na Espanha encontrou maior 

inadequação no consumo de ácido fólico em adolescentes do 

sexo masculino (ALMARCEGUI et al., 2013). Devendo-se 

ressaltar que, mesmo o presente estudo não trazendo os 

valores de inadequação separadamente, os resultados estão 

em conformidade com os estudos encontrados. 

 Em outro ensaio de escala internacional, observou-se 

que 90,9% da população dos adolescentes apresentaram 

deficiência de ácido fólico, corroborando com o presente estudo 

(SUAREZ et al., 2005).  

No Brasil, estudo realizado por Dourado et al. (2012), 

com 32 bailarinas clássicas adolescentes (entre 10 a 18 anos), 

constatou-se que a ingestão de alguns nutrientes estava 

inadequada, sendo o ácido fólico (vitamina B9) a única vitamina 

com ingestão inadequada em 100% das bailarinas, evidências 

que corroboram com nossos achados, tornando-se um fator 

preocupante, pois esta vitamina estimula a função cardíaca e o 

desempenho atlético através da melhora no fluxo sanguíneo. 

Já quanto a inadequação de consumo de folato em 

crianças, foi encontrada a menor proporção (73%) em 

comparação com as outras faixas-etárias do presente estudo.  

Em conformidade, foram encontrados alguns estudos que 

também apresentam taxas preocupantes de inadequação, mas 

com valores mais baixos do que o do presente estudo. 
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No estudo realizado por Morales-Suárez-Varela et al. 

(2015), na Espanha, realizado em crianças com idades entre 6-

9 anos mostram pouco cumprimento das metas nutricionais 

estabelecidos pelas DRIs da população espanhola e em 

especial destaca-se o ácido fólico com uma inadequação de 

37,1%. Em outro estudo realizado com crianças portuguesas, 

também foram encontradas prevalências de inadequação 

elevadas, no qual 60,5% foram nas meninas e 54,6% foram nos 

meninos (VALENTE et al., 2010).   

Já no Brasil, Estudos realizados no Nordeste brasileiro, 

com 670 crianças com idade média de 2, 6 anos, revelaram 

prevalência de inadequação de folato de 18,1%, a baixo do 

valor encontrado no presente estudo, tendo apontado como 

principais motivos, a pouca variedade alimentar, aliado a uma 

maior ingestão de cereais em detrimento do consumo de frutas 

e verduras (PINHO et al., 2012; LEITE et al., 2013). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Podemos concluir que a população estuda encontra-se 

em uma situação preocupante quanto a inadequação do 

consumo de folato. Desvios nutricionais referentes a esse 

nutriente implicam no aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, portanto, são necessárias ações de correção e 

prevenção de hábitos alimentares inadequados, garantindo, 

assim, um desenvolvimento adequado e prevenindo doenças. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo classificar áreas de 
risco para a transmissão de Leptospirose no Distrito II da cidade 
do Recife, Pernambuco. Trata-se de um estudo ecológico com 
utilização de dados epidemiológicos, ambientais, sanitários e 
operacionais do Programa de Saúde Ambiental para 
classificação dos bairros do Distrito Sanitário II nos estratos de 
baixo, médio, alto e muito alto risco para a transmissão da 
doença. A classificação dos bairros mostrou que 22% estão no 
estrato de baixo, 28% médio, 28% alto e 22% muito alto risco 
para a ocorrência da doença. Os resultados evidenciaram a 
possibilidade de utilização de técnicas de análise espacial para 
a construção de mapas de risco visando planejar, monitorar e 
avaliar programas e ações de saúde. 
Palavras-chave: Leptospirose. Estudos Ecológicos. Mapa de 
Risco.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial 

que tem como agente etiológico uma bactéria helicoidal 

(espiroqueta) do gênero Leptospira, cuja espécie patogênica L. 

interrogans está associada a infecções animal e humana 

(COSTA, 2003).  

Sendo os roedores os principais reservatórios do agente 

etiológico, em áreas urbanas, o homem se infecta 

principalmente pelo contato da pele ou mucosas com água ou 

lama contaminadas pela urina dos roedores infectados. Sua 

ocorrência está relacionada às precárias condições de infra-

estrutura sanitária, alta infestação de roedores infectados, 

grupos socioculturais, fatores ocupacionais e comportamentais 

e meio ambiente favorável à manutenção da espiroqueta 

(VASCONCELOS,2009).  

 Endêmica no Estado de Pernambuco, o agravo  

apresenta surtos anuais sazonais nos meses de índices 

pluviométricos elevados, sendo o estado responsável por 7,5% 

dos casos confirmados do país (um dos seis estados com maior 

frequência de casos). As inundações propiciam a disseminação 

e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a 

eclosão de surtos (COSTA, 2003). 

 Recife, município prioritário da doença no País, 

coracteriza-se pela ocorrência de surtos durante a estação 

chuvosa do ano6. A presença de reservatórios no ambiente 

urbano, as condições socioambientais e o clima tropical 

favorecem a elevada magnitude da doença, ocorrendo 

epidemias no período de intensas chuvas, juntamente com 

enchentes ou inundações (RECIFE, 2000). 
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 A cidade do Recife conta com o Programa de Saúde 

Ambiental (PSA) para abordar os problemas de saúde 

vinculados ao meio ambiente e tem como objetivo promover e 

proteger a saúde da população a partir da identificação, 

eliminação e/ou redução das situações ou dos fatores de risco 

associados à ocorrência de doenças e agravos (RECIFE, 2008). 

Sobre as ações para controle dos roedores, o programa toma 

como base a prevalência das espécies existentes verificadas 

através do Levantamento do Índice de Infestação Predial de 

Roedores (LIIR), que consiste em levantar a infestação de 

roedores através da inspeção de áreas residenciais e 

comerciais em busca de vestígios da presença de roedores 

(BRASIL, 2002) 

 No Recife, o LIIR é realizado duas vezes ao ano junto 

com o primeiro e o quarto Levantamento do Índice de Infestação 

do Aedes aegypti  (LIRAa). A ficha de trabalho utilizada pelos 

Agentes de Saúde Ambiental e Controle de Endemias (Asaces) 

para registrar as informações é composta por campos que 

abordam condições essenciais para a entrada e manutenção 

dos roedores tais como acesso, abrigo, alimento, sinais ativos 

da presença  e espécie detectada.  

O Geoprocessamento pode ser apreendido como 

conjunto de técnicas de coleta, tratamento, manipulação e 

apresentação de dados espaciais. Englobando diversas áreas 

de conhecimento, nas diversas disciplinas, como a Cartografia, 

Computação, Geografia e Estatística. (ANDRADE, 2014). O 

conjunto de técnicas computacionais necessárias para 

manipular informações espacialmente é à base do 

geoprocessamento. A aplicação dessas técnicas na área da 

Saúde Coletiva permite o mapeamento de doenças, a avaliação 
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de riscos, o planejamento de ações de saúde e a avaliação de 

redes de atenção (BRASIL, 2006). 

 Diante deste cenário, o trabalho objetivou classificar e 

caracterizar o padrao de disribuiçao das áreas de risco para a 

transmissão de Leptospirose no Distrito II da cidade do Recife, 

considerando fatores ambientais, sanitários, epidemiológicos, 

os resultados do LIIR, a cobertura e a pendência do Programa 

de Saúde Ambiental da cidade do Recife. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presenta trabalho trata-se de um estudo do tipo 

ecológico, cuja unidade de análise correspondeu aos bairros 

que compõem o Distrito Sanitário II do Recife.  

Localizado na cidade do Recife, capital do Estado de 

Pernambuco, o mesmo conta com uma população de 221.234 

mil habitantes distribuída em 18 bairros sendo eles: Torreão, 

Ponto de Parada, Rosarinho, Porto da Madeira, Fundão, 

Cajueiro, Encruzilhada,  Beberibe, Hipódromo, Água Fria, 

Peixinhos, Bomba do Hemetério, Campina do Barreto, Arruda, 

Campo Grande, Alto Santa Terezinha, Linha do Tiro, Dois 

Unidos. 

 Dentro das unidades de análises foram estudados 

dados secundários referentes aos anos de 2013 e 2014. 

 

2.1 Variáveis estudadas 

 Para entender as possíveis causas e o contexto 

associados à leptospirose, buscou-se, inicialmente, na literatura 

a identificação dos potenciais fatores ou variáveis de risco para 

a transmissão da doença, os quais foram classificados 
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conforme importância de participação no ciclo de 

desenvolvimento da doença em determinantes e 

condicionantes. 

   

 A partir do modelo proposto por Oliveira (2009) foram 

consideradas variáveis condicionantes: pontos de 

confinamento de lixo pela prefeitura, pontos críticos para 

acúmulo de lixo pela população, cobertura e pendência do 

Programa de Saúde Ambiental (tabela 1).  

Foram consideradas variáveis determinantes: áreas 

alagadas e/ou alagáveis, rede de esgotamento sanitário, 

número de casos notificados de Leptospirose, Índice de 

Infestação Predial de Roedores, sinais ativos da presença do 

roedor, alimento, abrigo e acesso (tabela 1).  

As informações sobre Acesso, Abrigo, Alimento, Sinais 

Ativos e Levantamento de Índice de Infestação de Roedores 

(LIIR), Percentual de Cobertura e Pendências foram obtidos 

junto ao Centro de Vigilância Ambiental do Recife (CVA) através 

do Programa de Saúde Ambiental (PSA). 

 Os dados sobre a Rede de Esgotamento Sanitário foram 

provenientes da Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa), os casos notificados de Leptospirose foram obtidos 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

da Secretaria de Saúde do Recife e informações das Áreas 

alagadas e/ou alagáveis foram obtidas junto a Coordenadoria 

de Defesa Civil do Recife (Codecir); Pontos de confinamento de 

lixo pela prefeitura e pontos críticos para acúmulo de lixo pela 

população foram cedidas pela Empresa de Manutenção e 

Limpeza Urbana (Emlurb) contratada pela Prefeitura da cidade 

do Recife. 
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 Tabela 1 –Variáveis Condicionantes quanto à 
importância no ciclo de transmissão da leptospirose 

Variáveis Descrição 

Pontos de confinamento de 
lixo pela prefeitura  

Locais onde são depositadas as coletas manuais 
ensacadas para posterior remoção. 

Pontos Críticos para 
acúmulo de lixo  

Locais onde há acúmulo de lixo e entulhos 
descartados irregularmente pela população  

Percentual de Cobertura do 
Programa de Saúde 
Ambiental 

Número de imóveis visitados pelo Agente de Saúde 
Ambiental e Controle de Endemias por bairros 

Percentual de Pendências 
do Programa de Saúde 
Ambiental 

Imóveis fechados e recusados na visita do Agente 
de Saúde Ambiental e Controle de Endemias 

 
 
Tabela 2  – Variáveis Determinantes quanto à importância no 
ciclo de transmissão da leptospirose 

Variáveis Descrição 

Áreas alagadas e/ou 
alagáveis 

Áreas urbanas com acúmulo de água. 

Rede de Esgotamento 
Sanitário  

É o conjunto de condutos, instalações e 
equipamentos destinados a coletar, transportar, 
condicionar e encaminhar, somente esgoto 
sanitário, a uma disposição final conveniente, de 
modo contínuo e higienicamente seguro 

Nº de casos notificados de 
Leptospirose no Distrito II  

Casos suspeitos e notificados da doença nos anos 
de 2013 e 2014 para os residentes nos bairros do 
Distrito sanitário II  

Levantamento do Índice de 
Infestação Predial de 
Roedores 

Proporção de sinais ativos no total de imóveis 
visitados. 
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Sinais Ativos do Roedor 
Fezes frescas, Manchas de Gordura, Roedura, 
Tocas, Trilhas, Ratos morto ou vivo. 

Alimento 
Alimento disponível, exposto para animais, lixo mal 
acondicionado, árvores frutíferas e água. 

Abrigo 
Entulhos, material de construção, vegetação de 
risco, vão entre o forro e o teto, frestas na parede e 
nos pisos. 

Acesso 

Deficiência na estrutura /proteção da residência, 
ductos ou caixas de fiação mal vedadas ou abertas, 
ralos mal protegidos, caixas de esgotos mal 
vedadas ou abertas. 

 

 

2.2 Análise dos Dados 

Na análise e tratamento dos dados foram utilizados os 

conceitos e critérios de Quartil, Mediana, Peso e Escore21,22. 

Conforme sugerido pela metodologia de Nascimento 

Junior et AL (2012), as variáveis consideradas como fatores de 

risco determinantes receberam um peso maior para a obtenção 

do escore, no caso, peso 3 e os fatores de risco condicionantes 

receberam um peso menor, no caso, peso 1. 

  Vieira (2008) propõe que para cada uma das variáveis o 

conjunto de dados seja dividido em quatro partes iguais: o 

primeiro quartil, o segundo quartil (que é a mediana) e o terceiro 

quartil, sendo assim definidos intervalos numéricos para 

enquadramento do bairro em um dos quartis construídos.  

 Para cada uma das variáveis foi obtido um escore parcial 

(valor numérico) resultante da multiplicação entre o número do 

quartil em que o bairro foi enquadrado e o peso da variável. 
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Para cada bairro foi somado todos os escores parciais 

resultando em um valor total de escores. 

 O valor total de escores por bairro compôs o conjunto de 

dados finais para a construção dos quartis e posterior 

categorização dos bairros nos estratos de Baixo Risco (quartil 

1), Médio Risco (quartil 2), Alto Risco (quartil 3) e Muito Alto 

Risco (quartil 4). 

 Após a classificação de risco dos bairros, as informações 

foram geoprocessadas no ArcGis 10, um programa de Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG), especificamente na 

aplicação ArcMap, para gerar o mapa temático qualitativo, 

denominado mapa de risco para a transmissão de Leptospirose 

no Distrito Sanitário II da cidade do Recife. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estratificação do risco para a transmissão de 

Leptospirose dentro do Distrito Sanitário II do Recife mostrou 

que (4) 22% dos bairros tiveram classificação como Baixo, (5) 

28% Médio, (5) 28% Alto e (4) 22% Muito Alto (tabela 3). Os 

quatro bairros classificados no estrato de Muito Alto risco, 

tiveram a pior situação quando analisadas as variáveis 

consideradas determinantes para a ocorrência da doença 

(tabela 3). 
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Tabela 3. Classificação do Risco para a transmissão de 
Leptospirose. Recife, Pernambuco, Brasil, 2016. 

BAIRROS CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

Encruzilhada Baixo 

Ponto de Parada Baixo 

Rosarinho Baixo 

Torreão Baixo 

Alto Santa Terezinha Médio 

Arruda Médio 

Hipódromo Médio 

Peixinhos Médio 

Porto da Madeira Médio 

Cajueiro Alto  

Bomba do Hemetério Alto 

Fundão Alto 

Linha do Tiro Alto 

Beberibe Alto 

Água Fria Muito Alto 

Campina do Barreto Muito Alto 

Campo Grande Muito Alto 

Dois Unidos  Muito Alto 

 

A fig. 1 traz a distribuição dos bairros e suas 

classificações de risco nos estratos baixo, médio, alto e muito 

alto. A estratificação do risco para a transmissão de 

Leptospirose dentro do Distrito Sanitário II do Recife mostrou 

que (4) 22% dos bairros tiveram classificação como Baixo, (5) 

28% Médio, (5) 28% Alto e (4) 22% Muito Alto (tabela 3).  
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Figura 1. Mapa do Risco para a transmissão de Leptospirose 
no Distrito Sanitário II da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, 
2016 

 

 
Campina do Barreto e Dois Unidos apresentam o maior 

quantitativo de áreas alagadas e/ou alagáveis monitoradas e 

ausência de Rede Coletora de Esgoto; em Campo Grande e 

Água Fria não há monitoramento de áreas alagadas e/ou 

alagáveis e cobertura parcial de Rede Coletora de Esgoto. 

Quanto aos casos notificados de Leptospirose, Água 

Fria, Dois Unidos e Campo Grande foram classificados como 

muito alto risco, com o maior quantitativo de casos, salientando 

a possível subnotificação. 
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A exploração dos resultados do Levantamento do Índice 

de Infestação Predial por Roedores (LIIR) demonstrou que 

Água Fria e Campo Grande tiveram os maiores números de 

Sinais Ativos, Alimento, Abrigo e Acesso disponíveis para a 

entrada e manutenção dos roedores nos domicílios, ficando, 

portanto, com classificação de risco muito alto. 

Sobre a Cobertura e a Pendência do Programa de Saúde 

Ambiental, Água Fria, Campina do Barreto, Dois Unidos e 

Campo Grande ficaram no estrato de alto risco segundo 

critérios do Ministério da Saúde23, com pendências acima de 

20% e coberturas abaixo de 80%. 

Quanto aos pontos críticos para acúmulo de lixo que 

correspondem as áreas onde há acúmulo de lixo e entulhos 

descartados irregularmente pela população, Arruda, Bomba do 

Hemetério, Campina do Barreto, Dois Unidos, Encruzilha e 

Hipódromo  ficaram no estrato de Alto e Muito Alto risco. Para 

os pontos de confinamento de lixo pela prefeitura que 

correspondem a áreas onde são depositadas as coletas 

manuais ensacada para posterior remoção, Água Fria, 

Beberibe, Bomba do Hemetério, Dois Unidos e Linha do Tiro 

ficaram nos estratos de Alto e Muito Alto risco. 

Analisando o DS como um todo, observou-se que 77% 

dos bairros têm cobertura do Programa de Saúde Ambiental 

abaixo de 80% sendo, portanto, considerada baixa, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde23; 72% dos bairros têm 

pendência acima de 20%, sendo considerada alta, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde23; na avaliação dos 

resultados finais do LIIR 2014, utilizando o recorte para 

estratificação do risco proposto pelo Centers for Disease 

Control and Prevention24, observou-se que 89% (16) dos 
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bairros estão no estrato de alto risco para infestação de 

roedores na cidade. 

Os esforços para a realização deste trabalho visou à 

construção de um mapa que aponte as áreas de risco e 

possíveis fatores para ocorrência da leptospirose dentro do 

Distrito Sanitário II da cidade do Recife. Para tal, reuniu dados 

e processou informações de diversas instituições de modo que 

resultassem em uma pesquisa atualizada, cuja metodologia 

seja passível de ser absorvida pelos serviços de saúde e 

aplicada na construção de mapas de monitoramento e 

planejamento de ações.  

Sobre a classificação do risco para a doença dentro da 

cidade do Recife, Oliveira (2007) classificou os bairros da 

cidade em três estratos (baixo, médio e alto). Para o DS II da 

cidade, encontrou a proporção de 28% dos bairros em baixo 

risco, 38% em médio e 34% em alto. Nossa pesquisa utilizou 

quatro estratos de risco (baixo, médio, alto e muito alto), nova 

estratégia metodológica e agregou outras variáveis, 

encontrando uma proporção de 22% dos bairros em baixo risco, 

28% em médio e 50% em alto e muito alto. 

Os bairros de Água Fria, Campina do Barreto, Campo 

Grande e Dois Unidos ficaram no estrato de muito alto risco 

sendo a classificação final influenciada pelos resultados das 

variáveis consideradas determinantes que, excetuando-se 

áreas alagadas e/ou alagáveis, todas as outras tiveram 

classificação de alto ou muito alto risco, elevando o escore final 

do bairro. Os resultados encontrados diferem do estudo de 

Oliveira7 que classificou Água Fria, Campina do Barreto, Campo 

Grande como médio e Dois Unidos como alto risco. 



GEOPROCESSAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO PARA A 
TRANSMISSÃO DE LEPTOSPIROSE NO DISTRITO II DA CIDADE DO RECIFE, 

PERNAMBUCO, BRASIL. 

73 
 

Segundo o mapa da vulnerabilidade social e condições 

de vida26, a área do DS II é heterogênea e possui uma 

morfologia tanto de planície quanto de colinas, com presença 

de pessoas de segmento social médio-alto e pessoas muito 

pobres. 

Os bairros de Água Fria, Campina do Barreto e Dois 

Unidos estão no estrato de alta vulnerabilidade social, enquanto 

que o bairro de Campo Grande tem parte de seus quarteirões 

dentro do estrato de alta e outra parte no estrato de média 

vulnerabilidade 26.   

A área do bairro de Campo Grande margeada pelo Canal 

do Arruda é de alta vulnerabilidade social26, o que, conforme 

Melo (2007), denota uma “relação estreita das populações de 

baixa renda com a rede de drenagem da cidade. Tais condições 

colaboram para o entendimento da classificação do bairro no 

estrato de muito alto risco. 

O grau de convivência das populações sinantrópicas, tais 

como roedores, com o homem traduz a intensidade e a 

frequência do aparecimento de doenças transmissíveis a elas 

associadas27. Abrigo, água, alimento e acesso são fatores 

essenciais para a sobrevivência da população de roedores. A 

limitação desses fatores exerce a força de fator controlador da 

população9. 

Sendo assim, os resultados do Levantamento do Índice 

de Infestação Predial por Roedores bem como sinais ativos da 

presença, alimento, abrigo e acesso disponível para a entrada 

e manutenção dos roedores nos domicílios são extremamente 

importantes no processo de proposição de medidas de manejo 

e controle.  



GEOPROCESSAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO PARA A 
TRANSMISSÃO DE LEPTOSPIROSE NO DISTRITO II DA CIDADE DO RECIFE, 

PERNAMBUCO, BRASIL. 

74 
 

Grande parte dos casos confirmados de Leptospirose 

mostram uma estreita correlação com a falta de serviços de 

esgoto, ocorrência de favelas, ausência de condições 

adequadas de infra-estrutura sanitária, urbanização, coleta de 

lixo e destinação do lixo inadequadas. Áreas com altitudes mais 

baixas, potencialmente mais sujeitas às inundações e 

populações assentadas ao longo de rios, sem tratamento de 

esgoto e sujeitos a enchentes, estão mais expostas à infecção 

por leptospiras (Figueiredo, 2001) 

A distribuição dos Agentes de Saúde Ambiental e 

Combate a Endemias (ASACES) na cidade obedece  ao  critério  

de  desigualdades  intra-urbanas dos  bairros do  Recife, sendo 

expresso através de uma distribuição diferenciada de agentes, 

levando em conta o risco social e ambiental dos bairros30, mas  

a  quantidade insuficiente  para  cobrir  todas  as  áreas  faz  

com  que  existam  áreas  não cobertas  por  agentes  ficando 

alguns bairros com cobertura abaixo dos 80% como 

preconizado pelo Ministério da Saude23. 

Seundo correlação realizada por Bezerra (2008),  mapa 

de dificuldade operacional do PSA relacionada aos aspectos 

físicos do território revela que a área do DS II apresenta a 

maioria do seu território classificada como de dificuldade média 

à operação e atuação dos ASACES. O bairro de Dois Unidos e 

trechos de Água Fria tem um alto grau de dificuldade para a 

operação e baixa dificuldade foi encontrada para os bairros de 

Campo Grande, Campina do Barreto e trechos de Água Fria.  

Tais aspectos auxiliam a compreensão da baixa 

cobertura encontrada para o PSA e nas pendências dos 

ASACES dentro do Distrito.A pendência nas visitações do 

ASACE acima de 20%, considerada alta pelo Ministério da 
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Saúde23, representam o percentual de imóveis fechados e 

recusados na visita do agente, revelam a necessidade de 

adoção de medidas para melhorar a situação. 

Segundo Oliveira (2009), a cidade apresenta, portanto, 

um cenário favorável para a disseminação da leptospirose e a 

ocorrência de surtos, além de conviver com alta letalidade da 

doença, indicando deficiências na assistência aos casos. Por 

outro lado, por ser vulnerável a medidas de controle, o 

conhecimento das áreas em que os determinantes e a doença 

se mostram em pior situação pode direcionar a adoção de 

medidas de intervenção mais equitativas no espaço urbano do 

município7. 

O controle da população de roedores e da incidência da 

leptospirose exige fundamentalmente, um adequado manejo 

ambiental em ações que abranjam desde a simples 

manipulação e monitoramento do ambiente, como a limpeza de 

bueiros e a destinação adequada do lixo urbano, até a 

urbanização de favelas, drenagem e canalização de córregos e 

rios, prevenindo a ocorrência de enchentes14. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

No Recife, a leptospirose configura-se como um 

problema de saúde pública, em que a presença de reservatórios 

no ambiente urbano e as condições socioambientais favorecem 

a elevada magnitude da doença. A cidade apresenta, portanto, 

um cenário favorável para a disseminação da leptospirose e a 

ocorrência de surtos, além de conviver com alta letalidade da 

doença, indicando deficiências na assistência aos casos. Por 

outro lado, por ser vulnerável a medidas de controle, o 
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conhecimento das áreas em que os determinantes e a doença 

se mostram em pior situação pode direcionar a adoção de 

medidas de intervenção mais equitativas no espaço urbano do 

município7. 

Devido à carência de publicações relacionando os casos 

de leptospirose com a distribuição espacial, a agregação de 

diversos fatores de risco e estudos para a cidade do Recife, 

sugerimos que outras pesquisas sejam feitas.  

O controle da população de roedores e da incidência da 

leptospirose exige fundamentalmente, um adequado manejo 

ambiental em ações que abranjam desde a simples 

manipulação e monitoramento do ambiente, como a limpeza de 

bueiros e a destinação adequada do lixo urbano, até a 

urbanização de favelas, drenagem e canalização de córregos e 

rios, prevenindo a ocorrência de enchentes14. 
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RESUMO: O câncer de pele do tipo melanoma cutâneo se 

desenvolve a partir dos melanócitos, células produtoras de 

melanina. Assim como a maioria dos tipos de câncer, sua 

incidência vem crescendo no mundo todo. Ademais, esse tipo 

de neoplasia não é tão comum comparado aos outros tipos de 

câncer cutâneo, no entanto é extremamente letal e agressivo. 

Dessa forma, objetivo deste estudo foi realizar um levantamento 

documental-retrospectivo sobre as taxas de mortalidade do 

melanoma no Brasil. Para isso, foi consultado o Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer e considerado os registros absolutos 

e/ou percentuais para variáveis como faixas etárias e gêneros, 

nas 5 regiões do Brasil, durante 3 décadas (1980-2009). 

Demonstrando que houve um aumento progressivo de 

mortalidade por melanoma em todas as regiões e em ambos os 

sexos, sendo o maior número de mortes representadas pelo 

sexo feminino. O maior número de óbitos foi registrado nas 
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regiões mais desenvolvidas como Sudeste e Sul, pois são 

regiões populosas e com indivíduos de pele branca. Notou-se 

também que esse tipo de mortalidade cresce 

consideravelmente a partir dos 40 anos de idade, resultado de 

anos de acúmulo de danos genéticos induzidos por fatores 

externos, como exposição à radiação. Apesar da identificação 

de grupos e regiões de risco, conclui-se que os índices de 

mortalidade por melanoma estão aumentando em toda a 

população brasileira. 

Palavras-chave: Melanoma. Mortalidade. Brasil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de pele pode ser classificado em melanoma e 

não-melanoma. Melanoma é um tipo de tumor maligno cutâneo 

que se desenvolve a partir de células produtoras da melanina, 

os melanócitos (UONG e ZON, 2010). Enquanto o câncer não-

melanoma consiste em neoplasias de distintas linhagens da 

pele, podendo assim se desenvolver a partir de células basais 

ou escamosas na epiderme, ambos derivados de queratinócitos 

(MACKIE e QUINN, 2004). 

 A incidência de todos as formas de câncer de pele no 

mundo vem crescendo ao longo dos anos por diversos fatores. 

No Brasil, dos 600 mil novos casos de câncer esperados para 

2016, 180 mil serão de câncer de pele do tipo não-melanomas, 

sendo este o mais frequente, e cerca de 5600 destes casos 

serão para o câncer de pele do tipo melanoma (INCA, 2016). 

No entanto, diferentemente da incidência, o melanoma é 

bastante letal e agressivo em comparação com os casos de 

câncer não-melanoma, sendo responsável pela grande maioria 
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dos casos de mortes por câncer de pele no mundo (INCA, 2016; 

ACS, 2016; SIEGEL et al., 2015). 

 O maior fator de risco para o melanoma é a exposição 

crônica e excessiva à radiação solar. Assim pessoas que 

desenvolvem atividades laborais durante o período de maior 

irradiação solar, ou pessoas que se expõem esporadicamente, 

mas que viveram episódios de queimaduras solares graves têm 

maiores chances de desenvolver melanoma. Há riscos maiores 

também para pacientes com AIDS ou com órgãos recém 

transplantados, pois possuem quadro de imunossupressão 

(SOUZA et al., 2004; HOLLY et al. 1995, SALADI e PERSAUD, 

2005; KUTTING; DREXLER, 2010). 

 Alguns desses fatores citados parecem traçar um padrão 

para a formação de uma população de risco de acordo com a 

distribuição geográfica, gênero ou etnia (ERDEI e TORRES, 

2010). A Austrália, por exemplo, possui altas taxas de novos 

casos de melanoma ao ano, influenciado pelo alto índice de 

radiação ultravioleta (UV) (BUETTNER e MACLENNAN, 2008). 

Todavia esse fator não é determinístico, em países da África, 

mesmo com altos índices de radiação UV, observa-se o baixo 

número de novos casos devido a predominância de indivíduos 

de pele negra. Esse fator étnico também fica evidente quando 

analisado em nações de povos miscigenados como Brasil e 

Estados Unidos, onde a taxa de novos casos pode chegar a 

cerca de 90% em indivíduos brancos em comparação com 

indivíduos de outras etnias (VAZQUEZ et al. 2015; ERDEI & 

TORRES, 2010). Já no quesito gênero, cresce no geral a 

incidência para ambos os sexos, embora muitas vezes o 

número para homens seja maior. Em contrapartida, a taxa de 

mortalidade mantém-se estagnada para mulheres, 

distintivamente esta taxa vem crescendo na população 
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masculina (ERDEI & TORRES, 2010; SORTINO-RACHOU, 

2006).  

 Desta forma, este estudo teve como principal objetivo o 

gerenciamento dos índices de mortalidade por câncer de pele 

tipo melanoma, nas distintas regiões do Brasil, no período de 

1980 a 2009, considerando os gêneros, em distintas faixas 

etárias. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo documental-retrospectivo realizado a 

partir de dados obtidos no Atlas On-line de Mortalidade (INCA - 

Ministérios da Saúde) com acesso direto via internet pelo 

endereço https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/ com 

busca realizada no período de setembro e outubro do ano de 

2016. Esse estudo reuniu informações sobre os índices de 

mortalidade percentual e taxas absolutas referentes às 5 

regiões do Brasil: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul. Foi então considerada a progressão temporal das taxas de 

mortalidade para 3 períodos distintos (de 1980 a 1989, 1990 a 

1999 e 2000 a 2009); também foi distinguido gêneros 

(masculino e feminino); e finalmente entre faixas etárias (entre 

0-4 anos, 5-9 anos, 10-14 anos, 15-19 anos, 20-29 anos, 30-39 

anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos e 80 

anos ou mais), sendo considerado para esse último fator 

apenas os valores percentuais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O melanoma é consequência de alterações na 

expressão gênica de melanócitos, podendo ocorrer, portanto, 

https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/
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em qualquer região onde esta célula esteja presente (ARAUJO 

et al., 2014; BATTISTI et al., 2009). Nos últimos anos, o 

interesse sobre os melanomas está recebendo destaque, 

devido ao aumento importante na sua incidência e à sua 

elevada letalidade. Apesar de representar apenas 4% a 5% dos 

casos de câncer de pele, o melanoma tem alta capacidade de 

formar metástases, sendo o responsável pela maioria das 

mortes por malignidades cutâneas (INCA, 2016; BATTISTI et 

al., 2009). 

 A Figura (1) mostra os percentuais da mortalidade por 

melanoma maligno da pele no Brasil, em homens e mulheres, 

ao longo de diferentes grupos etários. Pode-se observar que 

independente do gênero, região e período, há um aumento de 

cerca de 5% por cento dos registros a partir dos 20 anos de 

idade, quase 5 vezes maior do que em menores faixas etárias. 

Logo esse aumento na percentagem da mortalidade cresce 

acompanhando o avanço da idade, havendo 84,66% dos 

registros de óbitos para homens de 30 a 79 anos e 78,23% dos 

registros de óbitos na mesma faixa etária, para as mulheres. 

Adicionalmente, a taxa de letalidade na faixa etária acima de 80 

anos, quando comparado os gêneros inverte-se, sendo as 

mulheres a possuírem uma média de registros maior, de 

14,08% e os homens 9,39%. O que pode estar associado à 

menor expectativa de vida masculina que é de 75,15 anos em 

comparação com a das mulheres que é de 80,22 anos, em 

2010. O aumento na expectativa de vida do brasileiro pode 

também explicar o aumento na porcentagem para a faixa etária 

de 80 ou mais para ambos os gêneros (IBGE, 2010; 

CAMARGOS e GONZAGA, 2015). 

 Como se sabe esse é um câncer com alta letalidade, 

portanto as taxas de incidência quando comparadas com as 
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taxas de mortalidade demonstram perfis parecidos em relação 

as faixas etárias. Concomitantemente, estudos realizados no 

Brasil com pacientes acometidos por câncer do tipo melanoma 

mostram que os maiores alvos também são indivíduos acima 

dos 20 anos (ARAUJO et al, 2015; BATTISTI et al, 2009). 

Acredita-se que independente do gênero, esse perfil está 

diretamente associado às questões ambientais e 

comportamentais envolvidas no tipo de câncer para ambos os 

sexos, sendo elas principalmente o efeito cumulativo da 

exposição solara, além do uso de técnicas de bronzeamento 

artificial que começou a ficar popular a partir da década de 1980 

(INCA, 2016; SOUZA et al., 2004; ERDEI e TORRES, 2011). As 

Tabelas (1) e (2) mostram os percentuais de mortalidade por 

melanoma maligno da pele em homens e mulheres, 

respectivamente, ao longo de diferentes grupos etários nas 5 

regiões do Brasil. Para os homens, a partir dos 20 anos que a 

taxa de mortalidade é registrada em todas as regiões do Brasil 

e em todos os períodos pesquisados, atingindo uma média de 

4,31%. O Centro-Oeste destaca-se no período de 1980-89 

apresentar muitos registros de óbitos (12,63%), sendo quase 3 

vezes maior do que a média geral, porém esse quadro cai 

bruscamente na década seguinte, entre 1990-89, a níveis 

abaixo da média de todas as regiões para essa faixa etária. 

Adicionalmente, a maioria das regiões apresentaram na faixa 

etária de 20-29 anos, uma redução da percentagem de óbitos 

ao longo dos anos (1980 a 2009). 
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Figura 1: Taxa de mortalidade masculina e feminina de 
considerando diferentes grupos etários.  
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Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 

 

 Para as mulheres, a região Norte destaca-se para a 

faixa-etária de 20-29 anos, havendo um aumento considerável 

entre as décadas de 1980-89 para 1990-1999 (saindo de 3,7% 

para 11,36%), ultrapassando a média de óbitos registrados no 

Brasil para os mesmos fatores (5,10%). Outro aspecto 

relevante, na década de 1990-99 acontece na faixa de 50-59 

anos onde a taxa sai de 2,27% nos 40-49 anos para 34,09%, 

um aumento de 15 vezes. Essa taxa exacerbada volta a cair e 

ficar próxima às suas respectivas médias na década e faixa-

etária seguinte. Já o Centro-Oeste, mais uma vez recebe 

destaque e é a única região a não possuir registros de casos de 

mortalidade entre 0-9 anos de idade. O mesmo acontece com 
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os casos de idade ignorada, o Centro-Oeste não apresenta 

nenhum caso, ou seja, todos os registros tiveram a idade 

reportada adequadamente em todas as décadas. Já quando 

comparadas as outras regiões, é possível ver que essa lacuna 

de informação da idade ignorada do paciente morto por 

melanoma desaparece completamente em todas as demais 4 

regiões na década de 2000-09 e ainda mais cedo na região Sul 

a partir do ano de 1990.  

 Ainda, pode-se observar que todas as demais regiões só 

apresentam casos dos 0-4 anos na década de 1980-89 (com 

exceção do Sudeste, com casos também entre 2000-09).  

É provável que a redução dos casos em alguns grupos 

etários, observado com o avançar das décadas, esteja 

associado a eficácia de políticas de prevenção, que começaram 

a ser implementadas no Brasil (INCA, 2014; SBD, 2014). 

 

Tabela 1. Percentual de mortalidade masculina por melanoma 
maligno da pele dividido por faixa etária em todas as regiões do 
Brasil no período de 1980 a 2009 (1A e 1B). 

A 

Região Década 
Faixa Etária (anos)  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 

Nordeste 

1980-1989 1,26 0,42 - 0,84 4,2 9,24 

1990-1999 - - 0,29 1,18 6,18 10 

2000-2009 0,15 0,45 0,3 0,45 2,7 7,36 

Norte 

1980-1989 - - - 3,92 1,96 13,73 

1990-1999 - 1,47 - - 2,94 10,29 

2000-2009 0,71 - 0,71 - 2,86 8,57 

Centro-Oeste 

1980-1989 - - 1,05 2,11 12,63 9,47 

1990-1999 0,53 - 0,53 1,05 3,16 8,42 

2000-2009 - - 0,3 0,3 1,52 7,62 

Sudeste 1980-1989 0,2 0,26 0,07 0,52 5,27 12,16 
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Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre  
Mortalidade – SIM; MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE; MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 

 

Tabela 2. Percentual de mortalidade feminina por melanoma 
maligno da pele dividido por faixa etária em todas as regiões do 
Brasil no período de 1980 a 2009 (A e B). 
 

 
  

1990-1999 0,08 - 0,12 0,46 3,99 9,6 

2000-2009 0,03 0,03 0,06 0,31 2,31 6,54 

Sul 

1980-1989 0,11 0,11 0,22 0,22 7,27 13,2 

1990-1999 - 0,07 - 0,48 4,16 14,73 

2000-2009 0,13 0,04 0,09 0,39 3,46 9,07 
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Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 
Mortalidade – SIM; MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE; MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 
 

 As Tabelas (3) e (4) reúnem os valores absolutos de 

casos de morte por melanoma maligno da pele em homens e 

mulheres, respectivamente, entre as décadas de 1980-89, 

1990-99 e 2000-09, e o somatório delas, de acordo com a 

região do Brasil, desconsiderando as faixas etárias. É possível 

constatar que há um maior número absoluto de mortes nas 

mulheres do que nos homens, perfil esse que quando 

comparado a distribuição percentual demonstrado na Fig. (1), 

apresenta comportamento inverso nas maiores faixas etárias, 

levando a crer que os homens acabam se expondo mais a 

fatores carcinogênicos externos. Enquanto para as menores 

faixas etárias, os indivíduos do sexo feminino apresentam uma 
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maior mortalidade, além de acima dos 80 anos como 

supracitado, onde tais casos antes dos 15 anos podem estar 

relacionados a outros fatores de risco como predisposição 

genética, fatores genéticos ou congênitos a partir de manchas 

ou pintas de nascença (CEBALLOS et al., 1995; ADEDOYIN et 

al., 2004; LIVESTRO et al., 2007).  

Os valores absolutos demonstram o aumento 

progressivo de óbitos considerando todos os períodos, e isso 

pode ser claramente observado em todas as 5 regiões do Brasil. 

Esse perfil é mundialmente observado, considerando taxas de 

incidência na Europa ou em países como Estados Unidos e 

Austrália (SORTINO-RACHOU et al., 2006; BUETTNER & 

MACLENNAN, 2008; ACS, 2016). 

 

Tabela 3. Valores brutos de casos de mortalidade por 
masculina por melanoma maligno da pele em todas as regiões 
do Brasil no período de 1980 a 2009. 

Região Década 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Absoluto Total 

Nordeste 

1980-1989 189 

983 1990-1999 265 

2000-2009 529 

Norte 

1980-1989 27 

139 1990-1999 44 

2000-2009 68 

Centro-Oeste 
Centro-Oeste 

1980-1989 64 401 
 

1990-1999 108 
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Fonte: Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por Câncer, Copyright© 
1996-2014 INCA - Ministério da Saúde. 

 

Tabela 4. Valores brutos de casos de mortalidade por feminina 
por melanoma maligno da pele em todas as regiões do Brasil 
no período de 1980 a 2009. 

Região Década Valor Absoluto 
Valor 

Absoluto 
Total 

Nordeste 

1980-1989 238 

1244 1990-1999 340 

2000-2009 666 

Norte 

1980-1989 51 

259 1990-1999 68 

2000-2009 140 

Centro-Oeste 
Centro-Oeste 

1980-1989 95 
613 

1990-1999 190 

2000-2009 229 

Sudeste 

1980-1989 1141 

5528 1990-1999 1832 

2000-2009 2555 

Sul 

1980-1989 620 

3443 1990-1999 1131 

2000-2009 1692 
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2000-2009 328 

Sudeste 

1980-1989 1141 

6792 1990-1999 2407 

2000-2009 3244 

Sul 

1980-1989 894 

4643 1990-1999 1466 

2000-2009 2283 

Fonte: Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por Câncer, Copyright© 
1996-2014 INCA - Ministério da Saúde. 

 

 Nas Figuras (2) e (3), tem-se a percentagem de mortes 

por melanoma maligno da pele masculina e feminina, 

respectivamente, de acordo com a região do Brasil. 

 Em ambos os casos, tanto masculino quanto feminino, é 

possível perceber uma grande incidência de casos da região 

Sudeste representando mais da metade do número de casos 

(52,67% homens e 50,13% mulheres), seguido da região Sul 

com aproximadamente ⅓ do número de casos (32,8% homens 

e 34,26% mulheres). Nordeste também se destaca com cerca 

de 9% dos casos totais para ambos os sexos. Seguidos de 

Centro-Oeste (3,82% homens e 4,52% mulheres) e Norte 

(1,32% homens e 1,91% mulheres) com significativamente 

menor número de casos.  

 Correlacionando com a Tab. (1) e (2), o Sudeste é a 

região onde os registros de mortalidade estão distribuídos ao 

longo de todas as faixas etárias, e em todos os períodos 

avaliados, excluindo somente a faixa etária de 5 a 9 anos, no 
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período de 1990 a 1999. Essa distribuição completa por todas 

as faixas etárias vem seguida da região Sul, que também não 

possui registros para o período de 1990-99, nas faixas etárias 

de 0 a 4 e de 10 a 14 anos. Assim, o maior número de óbitos 

concentra-se na região Sudeste, porém, observa-se ainda que 

em comparação com as outras regiões, o Sudeste apresentou 

a percentagem de óbitos mais distribuída por todas as faixas 

etárias. 

 

Figura 2: Percentagem masculina de mortes por melanoma 
maligno da pele de acordo com a região do Brasil. 

 
Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 
Saúde. 

 

 Tal quadro de predominância do melanoma nessas regiões 

pode ser explicado tanto pela densidade demográfica que é 

maior nas regiões com mais casos da doença, tanto por uma 

maior proporção de pessoas de pele mais clara, se tratando de 
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países onde a proporção de pessoas com pele branca é maior, 

como Austrália, essa taxa é ainda mais significativa (IBGE, 

2010; AZEVEDO e MENDONÇA, 1992; BUETTNER e 

MACLENNAN, 2008). 

 

Figura 3: Percentagem feminina de mortes por melanma 
maligno da pele de acordo com a região do Brasil. 

 
Fonte: Autoria própria adaptado de dados fornecidos pelo Atlas Online de 

Mortalidade por Câncer, Copyright© 1996-2014 INCA - Ministério da 

Saúde. 
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4 CONCLUSÕES  

 

 Verificou-se um crescimento expressivo no número de 

mortes por melanoma maligno da pele com o passar dos anos 

em todo o Brasil. 

 As mulheres são as maiores vítimas da letalidade por 

esse tipo de câncer. 

 O maior número de casos de morte relacionados a esse 

tipo de câncer fica concentrado nas regiões Sudeste e Sul, 

sendo a região Norte a menos afetada. 

A partir dos 40 anos registra-se um aumento 

considerável nas mortes por melanoma. 
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RESUMO: Causada pelo Mycobacterium tuberculosis, a 
tuberculose é uma doença de caráter infeccioso e de expressiva 
magnitude global. O tratamento é  longo e o abandono da 
terapêutica repercute no aumento da incidência, resistência a 
múltiplas drogas, mortalidade, doenças e agravos associados. 
O estudo objetivou-se a descrever as proporções de abandono 
segundo características sociodemográficas e clínico-
epidemiológicas dos casos novos em tratamento de 
tuberculose, no estado de Pernambuco.  Trata-se de um 
trabalho ecológico descritivo com dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação, referentes ao período 
2001 a 2014. Dos 57.015 novos casos, 6.474 (11,3%) 
abandonaram o tratamento, com decréscimo de 16,4% em 
2001 para 9,3% em 2014. As GERES I (Recife), III (Palmares), 
IV (Caruaru), VIII (Petrolina) e IX (Ouricuri), em 2014 ainda 
apresentavam proporção de abandono superior a 5%. A 
proporção foi maior para homens (11,9%), entre 20-39 anos 
(12,7%), com ensino fundamental incompleto (12,1%), negros 
(13,7%), institucionalizados (12,5%) e com a forma clínica 
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pulmonar associada a extrapulmonar (14,1%). Apesar do 
decréscimo, a proporção de abandono continuava elevada. 
Homens, adultos, com baixa escolaridade, negros, 
institucionalizados e portadores da tuberculose pulmonar + 
extrapulmonar demonstram maior predisposição ao abandono.  
O estudo permitiu o conhecimento mais aprofundado dos 
aspectos sociodemográficos e clínico epidemiológicos do 
abandono, viabilizando a condução de políticas públicas 
baseadas no comportamento histórico da endemia em 
Pernambuco. 
Palavras-chave: Tuberculose. Recusa do paciente ao 
tratamento. Epidemiologia descritiva. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Caracterizando-se como uma doença de caráter 

infeccioso e de expressiva magnitude global, a tuberculose 

acometeu, em 2013, nove milhões de indivíduos e levou ao 

óbito um milhão de pessoas. Ademais, avalia-se que um terço 

da população mundial esteja infectada com o agente etiológico 

da doença, o Mycobacterium tuberculosis, popularmente 

conhecido como bacilo de Koch (WHO, 2014; FERREIRA et al, 

2013). 

Apenas entre os anos de 2001 e 2014, confirmaram-se 

mais de um milhão de novos casos da doença, dos quais 70.000 

evoluíram ao óbito (BRASIL, 2015). A terapia aplicada à doença 

é fornecida exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), com vistas a controlar em todo território nacional o 

adoecimento da população, em que se preconiza, cura superior 

a 85% e abandono do tratamento inferior a 5%. Considerando 

a necessidade de uma relação estreita com a população e o 

território, a atenção básica caracteriza-se como via de acesso 
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preferencial à rede de cuidado. Tal proximidade torna-se 

fundamental, uma vez que o tempo de tratamento é longo, 

estimado em seis meses, no mínimo, e divido em fase de 

ataque e de manutenção (BRASIL, 2011).  

Nesse âmbito, uma das variáveis mais adversativas é o 

abandono do tratamento, compreendido pelo Ministério da 

Saúde como a ausência do usuário por mais de 30 dias 

consecutivos após a data aprazada para retorno. Essa ruptura 

na adesão acaba por gerar acentuada repercussão aos 

indicadores de incidência, resistência a múltiplas drogas, 

doenças e agravos associados e mortalidade. Em nível 

nacional, dentre as unidades federativas do país, a proporção 

de abandono variou de 2,8% a 15,9% no ano de 2014 (BRASIL, 

2015). As causas conhecidamente associadas à interrupção do 

tratamento envolvem fatores intrínsecos ao usuário (o uso de 

álcool e outras drogas, a falsa impressão de cura e o 

desconforto causado pela falta de alimento) e fatores 

extrínsecos (modalidade de tratamento aplicado e à 

operacionalização dos serviços de saúde) (COUTO et al, 2014).  

Frente à persistência da tuberculose, a dificuldade de 

manutenção da adesão ao tratamento e os riscos que essa 

ruptura acarreta, torna-se imprescindível a análise do perfil 

desse universo na perspectiva territorial. Sobretudo, para o 

alinhamento e implementação de políticas públicas estratégicas 

e medidas de controle condizentes com a realidade situacional. 

O objetivo deste estudo foi descrever as proporções de 

abandono segundo características sociodemográficas e clínico-

epidemiológicas dos casos novos que abandonaram o 

tratamento de tuberculose no estado de Pernambuco, no 

período de 2001 a 2014. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo ecológico descritivo realizado 

com dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), disponível no sítio eletrônico do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), atualizado em 25 de maio de 2016. 

A população de estudo constituiu-se por todos os 

usuários que ingressaram na qualidade de caso novo, e que 

obtiveram encerramento definido como abandono, notificados 

pela Gerências Regionais de Saúde (GERES) do estado de 

Pernambuco, no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de 

dezembro de 2014. Excluíram-se os casos com outras 

situações de encerramento, como os que continham desfecho 

branco ou ignorado, cura, óbito por tuberculose, óbito por outras 

causas, transferência, mudança de diagnóstico e tuberculose 

resistente. Casos dos anos de 2015 e 2016, sujeitos a 

alterações de diversas naturezas, não foram considerados com 

intuito de prevenir modificações aos resultados encontrados.  

A proporção de abandono do tratamento da tuberculose 

foi calculada ponderadamente, segundo GERES, dividindo-se o 

número de abandonos pelo número de casos novos, em cada 

unidade de análise, multiplicada por 100. 

Para caracterização dos casos, consideraram-se as 

seguintes variáveis: 

a) Sociodemográficas: sexo (masculino e feminino), 

faixa etária (0 a 9, 10 a 19, 20 a 39, 40 a 59, 60 a 79 e > 80 

anos), escolaridade (analfabeto, ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio 

incompleto, ensino médio completo, ensino superior 

incompleto, ensino superior completo), cor da pele ou raça 
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(branca, preta, parda, amarela e indígena), institucionalização 

(presídio, asilo, orfanato, hospital psiquiátrico e outros) e 

população especial: privação de liberdade, situação de rua, 

profissional da saúde, beneficiário de programa de 

transferência de renda e imigrante (sim, não, ignorado ou em 

branco). 

b) Clínico-epidemiológicas: forma clínica (pulmonar, 

extrapulmonar e pulmonar + extrapulmonar), forma clínica das 

extrapulmonares (pleural, ganglionar periférica, geniturinária, 

óssea, ocular, miliar, meningoencefálica, cutânea, laríngea e 

outra), agravos e doenças associados (síndrome da 

imudeficiência adquirida, etilismo, drogas ilícitas, tabagismo, 

diabetes, doença mental e outros). 

Para análise estatística descritiva e distribuição da 

frequência absoluta e relativa, lançou-se mão dos recursos 

dinâmicos disponibilizados pelos programas Microsoft Excel 

2010 e Epi Info versão 7.1.4. Para construção dos mapas das 

proporções de abandono segundo GERES notificadora, 

utilizou-se o software ArcGIS 10.4.1. 

A proposta do presente estudo não foi submetida a 

Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de uma análise a 

partir de banco de dados secundários e de domínio público, de 

acordo com a resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período entre 2001 e 2014, foram registrados 57.015 

casos novos de todas as formas de tuberculose no território de 

Pernambuco, dos quais 6.473 obtiveram encerramento 

classificado como abandono, o que equivale a uma proporção 
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de abandono total de 11,3%. No período estudado, houve 

redução da proporção de 16,4% em 2001 para 9,3% em 2014, 

embora o menor valor (8,3%) tenha sido observado em 2006, 

exposto na Fig. (1). 

 

Figura 1. Proporção de abandono (%) do tratamento de 

tuberculose, no estado de Pernambuco, Brasil, 2001 a 2014 

 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 2016 

 

O decréscimo da proporção de abandono no estado de 

Pernambuco acompanha o observado no Brasil, assim como 

sugerido pelo levantamento nacional realizado pelo Ministério 

da Saúde no ano de 2015 (BRASIL, 2015). Atribui-se este 

declínio à publicação do Plano Estratégico para o Controle da 

Tuberculose e à efetivação de ações e serviços direcionados à 

melhoria dos indicadores epidemiológicos e operacionais 

relacionados à doença (BRASIL, 2011).  

O plano estabeleceu metas, como integrar 100% dos 

municípios brasileiros ao combate à enfermidade, diagnosticar 

92% dos casos existentes, dos quais, pelo menos, 85% 

deveriam evoluir para cura, além de reduzir a incidência em, no 

mínimo, 50% e a mortalidade em dois terços até 2007. O 
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documento define que as proporções de abandono do 

tratamento não podem ultrapassar 5% (BRASIL, 2011). 

Contudo, apesar da diminuição, a proporção de abandono 

ainda se encontra longe das metas preconizadas. 

Evidenciando-se a necessidade de implantação de novas 

estratégias sistemáticas inerentes à operacionalização do 

plano, como o direcionamento da atenção às determinações 

intermediárias e distais do abandono, a inserção rotineira do 

viés da educação popular, a instituição de redes intersetoriais 

articuladas à assistência social, educação e cultura e, até 

mesmo, a procura pelo atendimento mais humanizado na busca 

pela manutenção do vínculo. 

A Figura (2) ilustra a distribuição das proporções de 

abandono do tratamento da tuberculose nas GERES. Em 2001, 

apenas as GERES II (Limoeiro), IX (Ouricuri) e X (Afogados da 

Ingazeira) apresentavam proporção de abandono <5%, ao 

passo que as GERES VII (Salgueiro) e XI (Serra Talhada), 

apresentavam proporções de 5 a 15% e as GERES I (Recife), 

III (Palmares), IV (Caruru), V (Garanhuns), VI (Arcoverde), VIII 

(Petrolina), XII (Goiana), registravam proporções muito acima 

do preconizado (de 15 até 26%). No ano de 2014, verificou-se 

que a maioria das GERES apresentava proporções de 

abandono <5%, salvo as I (Recife), III (Palmares), IV (Caruaru), 

VIII (Petrolina) e IX (Ouricuri), com proporções entre 5 e 15%. 

A única regional que apresentou piora no indicador foi a IX 

(Ouricuri).  
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Figura 2. Proporção de abandono (%) do tratamento da 

tuberculose nas Gerências Regionais de Saúde do estado de 

Pernambuco, Brasil, 2001 e 2014 

 
Fonte: Sistema de Informação de  Agravos de Notificação. 2016 

 

Cumpre salientar que é necessária a atenção voltada aos 

contextos sociais e às conformidades de vida de cada região do 

estado. Pela própria heterogeneidade territorial, fica claro que 

as GERES que possuem responsabilidade sanitária sobre 

menos pessoas, apresentam maior sucesso na manutenção do 

vínculo, como a X (Afogados da Ingazeira), ao passo que 

regiões fronteiriças e populosas manifestam mais dificuldade, 

como a I (Recife), III (Palmares), IV (Caruaru) e IX (Ouricuri). 

Dificuldade, essa, possivelmente relacionada à maior demanda 

do serviço e ao maior potencial de disseminação da doença em 

ambientes populosos (BRASIL, 2011). 

Ao se distribuir ponderadamente a proporção de 

abandono do tratamento de tuberculose em relação às 

características sociodemográficas, percebeu-se que o indicador 

foi maior entre o sexo masculino (11,9%), com faixa etária de 

20 a 39 anos (12,7%), cuja escolaridade se refere ao ensino 

fundamental incompleto (12,1%) e de cor da pele ou raça preta 



O ABANDONO DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE EM PERNAMBUCO: UM 
ESTUDO ECOLÓGICO 

104 
 

(13,3%),  seguida da indígena (13,2%). Além dos indivíduos 

institucionalizados em hospitais psiquiátricos (12,6%), seguidos 

dos vinculados a orfanatos (12,5%), disposto na Tab. (1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos tratados, dos casos de 

abandono e da proporção de abandono do tratamento da 

tuberculose, segundo características sociodemográficas, 

Pernambuco, 2001-2014(casos tratados = 57.015; casos de 

abandono = 6.473) 
Variáveis Casos 

tratados 

% Casos de 

abandono 

Proporção de 

abandono (%) 

Sexo     

    Masculino 37.335 65,5 4.446 11,9 

    Feminino 19.665 34,5 2.025 10,2 

    Ignorado/Branco 15 0,0 2 13,3 

Faixa Etária (anos)     

    0-9 1.642 2,9 197 11,9 

    10-19 4.242 7,4 459 10,8 

    20-39 25.824 45,3 3.303 12,7 

    40-59 18.021 31,6 1.904 10,5 

    60-79 6.325 11,1 518 8,1 

    ≥80 961 1,7 92 9,5 

Escolaridade     

    Analfabeto 9.849 17,3 1.125 11,4 

    Ensino fundamental 

incompleto 

21.231 37,3 2.580 12,1 

    Ensino fundamental 

completo 

1.614 2,8 183 11,3 

    Ensino médio 

incompleto 

4.840 8,5 449 9,8 

    Ensino médio 

completo 

2.513 4,4 208 8,2 

    Ensino superior 

incompleto 

413 0,7 31 7,5 
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    Ensino superior 

completo 

1.848 3,2 151 8,1 

    Não se aplica 1.533 2,7 198 12,9 

    Ignorado/branco 13.174 23,1 1.548 11,7 

Cor da pele ou Raça     

    Branca 11.826 20,7 1.127 9,5 

    Preta 5.599 9,8 746 13,3 

    Parda 25.497 44,8 2.719 10,6 

    Amarela 943 1,7 109 11,5 

    Indígena 240 0,4 32 13,2 

    Ignorado/branco 12.910 22,6 1.740 13,4 

Institucionalizado     

    Não institucionalizado 24.514 43,0 2.951 12,0 

    Presídio 2.954 5,2 220 7,4 

    Asilo 69 0,1 8 11,5 

    Orfanato 96 0,2 12 12,5 

    Hospital psiquiátrico 198 0,3 25 12,6 

    Outros 1.104 1,9 117 10,5 

    Ignorado/branco 28.080 49,3 3.140 11,8 

Fonte: Sistema de Informação de  Agravos de Notificação. 2016 

 

Os aspectos demográficos relacionados ao sexo, idade, 

escolaridade e raça ou cor que foram observados durante a 

análise dos resultados, corroboraram pesquisas realizadas nos 

estados do Maranhão, São Paulo e Bahia, que se dedicaram a 

analisar as notificações registradas entre os anos de 2001 e 

2012 (SILVA; MOUTA; CAULDAS, 2014; DURANS et al, 2013; 

ÓRFÃO et al, 2015; ABREU; FIGUEREIDO, 2013).Tais 

achados sugerem que os aspectos culturais intrínsecos às 

regiões do país não influenciam nas características 

demográficas dos casos de abandono.  

Os mesmos atributos demográficos supracitados foram 

encontrados por uma pesquisa realizada em São Paulo, no ano 
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de 2015, que buscou caracterizar os diagnosticados com 

tuberculose que evoluíram para o óbito (YAMAMURA et al, 

2015). Em contraponto, os achados divergem, sobretudo 

quanto à idade e escolaridade, do publicado por pesquisas 

realizadas no Pará e no Tocantins, nos anos de 2016 e 2015, 

respectivamente, que buscaram delinear o perfil da população 

geral portadora da tuberculose. Sendo a endemia mais 

frequente em indivíduos acima dos 40 anos e com mais de oito 

anos de estudo (FREITAS et al, 2016; SILVA et al, 2015; 

KAMIMURA; GONÇALVES; SILVA, 2015). Destarte, torna-se 

visível a maior semelhança entre as características 

demográficas dos casos de abandono e os de óbito associado 

à tuberculose, em detrimento do perfil da população geral 

acometida pela doença. Levantando a hipótese da relação entre 

o abandono e óbito.  

O maior abandono dentre indivíduos adultos jovens está 

intimamente ligado aos fatores sociais, haja vista que a 

população, nessa fase da vida, manifesta maior predisposição 

ao etilismo e ao consumo de outras drogas, sendo essa a 

primeira causa relacionada à ruptura do vínculo com o serviço 

de saúde (SILVA et al, 2014; LOPES et al, 2013). Tais 

afirmações encontram-se de acordo com os achados neste 

estudo, de modo que fica claro que etilistas abandonam o 

tratamento com maior frequência.  

A baixa escolaridade atribuída aos casos de abandono 

pode ter sido fator determinante para o menor grau de 

percepção da doença e a falta de conhecimento sobre a 

gravidade do caso e as possibilidades de acesso ao tratamento. 

O desconhecimento da doença e a falsa percepção de cura são 

a segunda causa mais associada ao abandono (SILVA et al, 

2014). À medida que, mesmo havendo o esclarecimento ao 
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paciente, não há garantia que essa transmissão tenha sido 

efetiva e suficiente, pela própria fragilidade da atenção no que 

se refere à educação popular em saúde (SÁ et al, 2013). 

Na temática social, evidenciou-se que considerável parte 

do universo estudado não se encontrava em situação de 

institucionalização, mas que os usuários que possuíam vínculo 

institucional com hospitais psiquiátricos e com orfanatos 

abandonaram o tratamento com maior frequência. O abandono 

é mais difícil de ocorrer em cenários controlados de longa 

permanência (MACHADO et al, 2016), como observado na 

população carcerária que expressou a menor proporção de 

abandono dentre os subtipos de institucionalização. No entanto, 

não é sempre que a manutenção do vínculo é sinônimo de 

qualidade e de sucesso, sobretudo em presídios, onde há 

evidências de que, mesmo existente, o tratamento é precário no 

que se refere à qualidade do cuidado, atenuando o indicador do 

abandono do tratamento, mas acarretando outras situações 

indesejadas, como a resistência do agente etiológica à múltiplas 

drogas (MACHADO et al, 2016).  

A frequente descontinuidade do tratamento de pacientes 

de hospitais psiquiátricos pode estar associada ao fato de que, 

após a alta hospitalar, o usuário possua dificuldade em manter 

a terapêutica, reflexo dos despreparo da rede de saúde no que 

se refere à integralidade do cuidado (LAROUZÉ et al, 2015). 

Assemelhando-se aos casos dos usuários vinculados a 

orfanatos, principalmente de curta permanência, que ao sair da 

tutela do Estado ou de organizações, encontram barreiras ou 

não apresentam interesse na manutenção do vínculo (LOPES 

et al, 2013; LAROUZÉ et al, 2015). 

Não foi possível caracterizar o abandono segundo 

populações especiais, tendo em vista que de 93% a 99% dos 
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registros das variáveis relacionadas eram ignorados ou 

estavam em branco, observável na Tab. (2).  

 

Tabela 2. Registro da informação sobre população especial 

entre os casos de abandono do tratamento da tuberculose, 

Pernambuco, 2001-2014(casos tratados = 57.015; casos de 

abandono = 6.473) 
População Especial Casos 

tratados 

% Casos de 

abandono 

Proporção de 

abandono (%) 

Privação de liberdade     

Ignorado/branco 56.201 98,6 6.423 11,4 

Em privação de liberdade 179 0,3 5 2,7 

Sem privação de liberdade 635 1,1 45 7,0 

Situação de rua     

Ignorado/branco 56.264 98,7 6.427 11,4 

Em situação de rua 8 0,0 - - 

Sem situação de rua 743 1,3 46 6,1 

Profissional da saúde     

Ignorado/branco 56.267 98,7 6.427 11,4 

Sim 4 0,0 - - 

Não 744 1,3 46 6,1 

Recebimento de benefício     

Ignorado/branco 56.645 99,3 6.439 11,3 

Beneficiário 34 0,1 3 8,8 

Não beneficiário 336 0,6 31 9,2 

Imigrante     

Ignorado/branco 56.272 98,7 6.427 11,4 

Sim 1 0,0 - - 

Não 742 1,3 46 6,1 

Fonte: Sistema de Informação de  Agravos de Notificação. 2016 

  

Ao se abordar questões relacionadas às vulnerabilidades 

sociais inerentes a populações especiais, os dados existentes 

no banco inviabilizaram tal análise. Muito embora, as influências 
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socioeconômicas sejam conhecidas na literatura como um fator 

determinante para o abandono (BASTA et al, 2013). 

A distribuição das proporções de abandono segundo 

características clínico-epidemiológicas está exposta na Tab. 

(3).  

 

Tabela 3. Distribuição dos casos tratados, dos casos de 

abandono e da proporção de abandono do tratamento da 

tuberculose, segundo características clínico-epidemiológicas. 

Pernambuco, Brasil, 2001-2014(casos tratados = 57.015; casos 

de abandono = 6.473) 
Variáveis Casos 

tratados 

% Casos de 

abandono 

Proporção de 

abandono (%) 

Forma clínica     

Pulmonar 48.230 84,6 5.418 11,2 

Extrapulmonar 7.009 12,3 804 11,4 

Pulmonar + 

extrapulmonar 

1.775 3,1 251 14,1 

Se extrapulmonar     

Pleural 3.098 5,4 360 11,6 

Ganglionar periférica 2.380 4,2 319 12,4 

Geniturinária 123 0,2 15 12,1 

Óssea 435 0,8 52 11,9 

Ocular 172 0,3 15 8,7 

Miliar 521 0,9 51 9,7 

Meningoencefálica 456 0,8 54 11,8 

Cutânea 147 0,3 21 14,2 

Laríngea 127 0,2 6 4,7 

Outra 1.086 1,9 127 11,6 

Branco/Ignorado 48.470 85,0 5.453 11,2 

Agravos e doenças 

associados 

    

Aids     

Sim 21.173 37,1 735 3,4 
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Não 4.194 7,4 2.197 52,3 

Ignorado/branco 31.648 55,5 3.541 11,1 

Etilismo     

Sim 7.442 13,1 1.153 15,4 

Não 22.235 39,0 2.328 10,4 

Ignorado/branco 27.338 47,9 2.992 0,1 

Droga ilícita     

Sim 31 0,1 4 12,9 

Não 914 1,6 59 6,4 

Ignorado/branco 56.070 98,3 6.410 11,4 

Tabagismo     

Sim 99 0,2 8 8,0 

Não 868 1,5 57 6,5 

Ignorado/branco 56.048 98,3 6.408 11,4 

Diabetes     

Sim 3.264 5,7 256 7,8 

Não 25.050 44,0 2.954 11,7 

Ignorado/branco 28.701 50,3 3.263 4,4 

Doença Mental     

Sim 1.405 2,5 162 11,5 

Não 26.430 46,3 3.026 11,4 

Ignorado/branco 29.180 51,2 2.285 7,8 

Outros     

Sim 4.951 8,7 546 11,0 

Não 20.021 35,1 2.254 11,2 

Ignorado/branco 32.043 56,2 3.673 11,4 

Fonte: Sistema de Informação de  Agravos de Notificação. 2016 

 

O abandono foi mais frequente em indivíduos portadores 

da forma pulmonar associada à forma extrapulmonar da doença 

(14,1%). Entre a proporção com a forma extrapulmonar, havia 

84,2% de dados em branco ou ignorados na especificação do 

sítio acometido pela doença. Observou-se que usuários etilistas 

abandonaram mais o tratamento (15,4%), enquanto mais de 
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50% das outras variáveis relacionadas a doenças e agravos 

associados eram ignoradas ou estavam em branco. 

Ao contemplar o perfil clínico-epidemiológico da 

população estudada, houve maior proporção de abandono 

entre os casos diagnosticados com tuberculose pulmonar 

associada à extrapulmonar, enquanto, nos casos apenas de 

tuberculose extrapulmonar, a manifestação clínica foi ignorada 

na expressiva maioria dos registros. O que impossibilitou a 

verificação de órgãos e/ou tecidos acometidos em casos não 

pulmonares. A maior ocorrência do abandono entre os casos 

pulmonares associados à extrapulmonares pode ser reflexo da 

situação de vulnerabilidade generalizada que o usuário se 

encontra, decorrente, também, de vários abandonos seguintes, 

o que propicia a resistência e a proliferação do agente etiológico 

(BETHLEM, 2012).  

No âmbito de doenças e agravos associados, notou-se a 

elevada incompletude no registro das variáveis, inviabilizando a 

análise da maioria dos aspectos. Porém, cumpre ressaltar que 

informações disponibilizadas por um estudo publicado no ano 

de 2013, evidenciam a redução da incidência e da mortalidade 

do coinfectado tuberculose-vírus da imunodeficiência humana. 

Evento explicado, também, pela introdução de novos esquemas 

medicamentosos mais eficazes (PINTO et al, 2013; BARBOSA; 

COSTA, 2014). 

Transversalmente às análises das variáveis, é 

importante expor o elevado grau de incompletude de 

informações imprescindíveis à adequada avaliação situacional 

dos indicadores em saúde aplicados à tuberculose. Dificuldade 

também relatada por pesquisadores que estudaram a 

distribuição espacial dos casos de tuberculose na Paraíba, no 

ano de 2013, utilizando as informações registradas nas fichas 
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de notificação (ARAÚJO et al, 2013). Acentua-se que o 

preenchimento insuficiente dos instrumentos de notificação 

sugere fragilidade na comunicação profissional/usuário e 

rupturas operacionais no processo de trabalho, habilidades e 

competências que são de extrema relevância na manutenção 

do vínculo com o usuário vulnerável ou portador de doenças 

cujo tratamento demanda um período longo de tempo, incluindo 

a tuberculose (LÍRIO et al, 2015). 

Um estudo realizado em Pernambuco, no ano de 2014, 

que objetivou analisar a completude e consistência de registros 

inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 

citou que a deficiência na qualidade dos dados pode está 

relacionada ao fato de que grande parte dos profissionais 

assistencialista considera o preenchimento da ficha de 

notificação uma atividade pouco importante e sem a capacidade 

de provocar desdobramentos no cenário prático do trabalho. É 

adequado enfatizar que o indevido preenchimento do 

instrumento de notificação pode provocar consideráveis 

lacunas na análise e interpretação dos dados e, por 

conseguinte, no conhecimento epidemiológico situacional e nas 

atividades de planejamento em diversas esferas de atuação 

(ABATH et al, 2014). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Sugere-se que os profissionais de saúde atribuam maior 

atenção quanto à manutenção do vínculo aos usuários que se 

enquadram ao perfil aqui descrito. Não apenas para evitar que 

o usuário abandone o tratamento, mas também para que o 

serviço de saúde negligencie o usuário, buscando a 

reedificação sistemática das práticas de saúde no vislumbre de 
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uma oferta de cuidado mais alinhado aos preceitos éticos e de 

integralidade inerentes ao SUS. 

Como objeto de novas investigações, destaca-se a 

imprescindibilidade da análise aprofundada das variáveis 

explicativas e das determinações sociais para o evento do 

abandono, considerando a perspectiva territorial. O estudo da 

eficácia de novas estratégias no enfrentamento à problemática 

também representa um vasto campo de conhecimento e de 

prática a ser explorado na manutenção do arsenal teórico-

empírico no combate à tuberculose.  

No âmbito dos serviços de saúde, recomenda-se que os 

gestores e os profissionais da vigilância, juntos, desenvolvam 

rotinas sistemáticas que busquem a transformação da 

concepção equivocada que as equipes possam ter em relação 

aos instrumentos notificadores, esclarecendo e aprimorando a 

relevância da qualidade da informação para o planejamento, 

avaliação, controle e auditoria em saúde pública. 
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RESUMO: A hanseníase é uma doença causada pelo 
Mycobacterium leprae. Caracteriza-se por atingir 
predominantemente a pele e os nervos periféricos. Seu 
diagnóstico ainda causa grande impacto psicossocial e 
comprometimento da qualidade de vida. Apresenta-se como 
uma das doenças mais antigas da humanidade e apesar da 
cura existir, ainda constitui importante problema de saúde 
pública no Brasil. O estudo teve como objetivo, analisar a 
incidência dos casos de hanseníase notificados no estado da 
Paraíba no período de 2010 à 2015. Para a realização de tal 
estudo, foram analisados os casos notificados e confirmados de 
hanseníase pelo Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) durante o período de estudo. Foram 
registrados 4.465 casos durante os anos de 2010 a 2015, 
analisando-os, observou-se uma maior predominância da 
doença nos pacientes do sexo masculino e de acordo com a 
classificação operacional houve prevalência multibacilar. De 
acordo com o tipo de saída, a maior parte dos pacientes evoluiu 
pra cura, fato justificado pela eficiência da poliquimioterapia 
associada ao acompanhamento multiprofissional na prevenção 
e tratamento de incapacidades. No entanto, observou-se que 
no ano de 2015 ocorreu uma redução no número de pacientes 
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curados, mostrando assim a necessidade de novas campanhas 
de combate a hanseníase. Com a realização desta pesquisa 
pode-se constatar que existem diferenças significativas no perfil 
da hanseníase ao longo dos anos analisados. De forma geral, 
os índices da doença vêm aumentando gradativamente. 
Sugere-se campanhas educativas, para que a população 
quebre o preconceito e se conscientize  procurando o mais 
rápido possível o atendimento médico, buscando a cura e 
evitando a disseminação da doença 
Palavras-chave: Hanseníase. Incidência. Paraíba. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença causada pelo 

Mycobacterium leprae. Caracteriza-se por atingir 

predominantemente a pele e os nervos periféricos. Seu 

diagnóstico ainda causa grande impacto psicossocial e 

comprometimento da qualidade de vida. Apresenta-se como 

uma das doenças mais antigas da humanidade e apesar da 

cura existir, ainda constitui importante problema de saúde 

publica no Brasil, sendo considerada uma doença endêmica, 

fato que torna o país responsável por 93% dos casos de 

hanseníase no continente americano (MELÃO, 2011; SOUSA 

et al., 2013). No ano de 2007 o coeficiente de detecção da 

hanseníase no Brasil foi de 21,08/100.000 habitantes e o 

coeficiente de prevalência, de 2,19/10.000 habitantes (LANA et 

al., 2011). 

A hanseníase está presente nas diferentes regiões do 

país, e afeta indivíduos independentemente de faixa etária, raça 

e até mesmo nível socioeconômico. Quando não tratada, deixa 

grave sequelas e/ou mutilações físicas e sociais (NETO et al., 

2013). 
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A doença é dividida em quatro formas: Indeterminada, 

tuberculoide, dimorfa e virchowiana.  A forma de manifestação 

da infecção pode evoluir nas diferentes formas, de acordo com 

a resposta imunológica do hospedeiro para com o bacilo. O 

diagnóstico baseia-se em sinais cardinais, como lesões 

cutâneas com falta de sensibilidade, espessamento de nervos 

periféricos; a baciloscopia é o exame complementar mais 

confirmativo. O tratamento da hanseníase compreende: 

quimioterapia específica, supressão dos surtos reacionais, 

prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e 

psicossocial (ARAÚJO, 2003). 

Segundo o Ministério da Saúde, menos da metade dos 

casos são notificados, e, dentre esses, a maioria não realiza o 

tratamento da maneira correta ou abandona antes do término 

(SINAN, 2015). Dessa forma, o estudo parte de como se 

encontra a situação dos casos de hanseníase notificados no 

estado da Paraíba, expondo dados obtidos com o auxilio do 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), 

considerando variáveis demográficas, sociais e clínicas. 

Associando-as com á eficácia das medidas dotadas para 

prevenção e controle da doença. 

Com o intuito de esclarecer e colocar em evidência 

alguns tópicos acerca desse assunto, a proposta deste estudo 

é analisar a incidência dos casos de hanseníase notificados no 

estado da Paraíba no período de 2010 a 2015. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A Paraíba é uma das 27 unidades federativas do Brasil. 

Localiza-se no leste da Região Nordeste, sua área é de 56.469, 

778 Km². Com uma população de 3,914 milhão de habitantes. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o estado teve no ano de 
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2012 uma incidência de 1,4 casos de hanseníase para cada 10 

mil habitantes, obtendo o terceiro menor índice de ocorrência 

da doença nos estados do Nordeste.Trata-se de um estudo 

transversal retrospectivo em forma de uma pesquisa descritiva, 

onde os fatos foram registrados, analisados, classificados e 

interpretados sem a interferência do pesquisador. Foram 

obtidos dados sobre á incidência de casos de hanseníase no 

estado da Paraíba, no período de 2010 á 2015. Os dados foram 

obtidos através do SINAN (Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação), o qual realiza notificações e investiga doenças 

e agravos que constam na lista nacional de doenças de 

notificação compulsória incluindo á hanseníase. Os dados 

coletados foram analisados e expressos na forma de tabelas e 

gráficos construídos no programa Microsoft Office Excel versão 

2010, e posteriormente discutidos com base na literatura 

pertinente a temática para melhorar apresentação das 

variáveis. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As informações foram coletadas no banco de dados do 

Sistema de informação e Agravos de Notificação (SINAN). Após 

analisados, os dados foram apresentados em tabelas e gráficos 

de acordo com as variáveis: casos novos, casos prevalentes, 

sexo, classificação operacional e tipo de saída. Todos os casos 

foram notificados somente no estado da Paraíba no período de 

2010 à 2015. 

 Os resultados revelaram 4.465 casos notificados de 

hanseníase no estado da Paraíba, no período de 2010 à 2015. 

A Fig. (1) demonstra que o ano de 2015 foi o período com o 

maior número de registro de casos e que o ano de 2010 o 

período com os menores números de notificações. 
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FIGURA 1- Número de casos de Hanseníase notificados (casos 
novos e prevalentes) no estado da Paraíba-PB, no período de 
2010 à 2015.  

 
Fonte: MEDEIROS, V. M. (2016) 

 

De acordo com a Fig. (1), podemos observar um 

aumento na incidência de hanseníase na Paraíba, entre o ano 

de 2010 e 2012, com uma pequena redução em 2013 e um novo 

aumento a partir de 2014. 

A Fig. (2) demonstra que o coeficiente de prevalência do 

número de casos de hanseníase no ano de 2012 dobrou, em 

relação ao observado nos anos de 2010 e 2011. O ano de 2014 

apesentou, aproximadamente, o triplo do valor observado nos 

anos de 2012 e 2013 e o ano de 2015 apresentou novamanente 

um aumento significativo, registrando o dobro do valor do ano 

de 2014.  
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FIGURA 2- Coeficiente de prevalência dos casos de 
Hanseníase por 10.000 habitantes no estado da Paraíba-PB, no 
período de 2010 à 2015.  

 
Fonte: MEDEIROS, V. M. (2016) 

 

A Organização Pan- Americana da Saúde/ Organização 

Mundial da saúde (OPAS/OMS) traçou uma meta para 

eliminação da hanseníase com o objetivo de reduzir a 

prevalência da doença para menos de 1,0 caso/ 10.000 

habitantes até o ano de 2011 (SIMPSON et al., 2010). 

Observando a Fig. (2), nota-se um aumento do número do 

coeficiente de prevalência, porém, pode-se concluir que as 

ações da OMS mantiveram a meta estabelecida, mesmo após 

o ano de 2011. 

 Ao analisarmos a Fig. (3), que trata da incidência da 

hanseníase em relação ao gênero, os resultados revelam uma 

significativa prevalência da doença no sexo masculino, apesar 

do número de casos serem bem próximo de ambos os sexo nos 

anos de 2010 e 2012. 
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FIGURA 3- Número de casos de Hanseníase notificados no 
período de 2010 à 2015 de acordo com o gênero do paciente.  

Fonte: MEDEIROS, V. M. (2016) 
 

É possível notar o predomínio de casos de hanseníase 

no sexo masculino, o que pode ser explicado devido às 

condições de vida mais ativas dos homens, estando assim mais 

expostos á doença (SIMPSON et al., 2010). No ano de 2012 

com mais oportunidades de emprego para o sexo feminino e 

por tanto, aumento da inclusão das mulheres no mercado de 

trabalho, houve um aumento no número de notificações de 

casos na Paraíba. Além de uma maior exposição, as mulheres 

costumam procurar mais que os homens o atendimento médico. 

Muitos estudos comprovam que os homens evitam a busca do 

serviço de saúde mais do que as mulheres e também morrem 

mais do que elas. Isso está associado as práticas masculinas e 

a defesa de aspectos culturais (GOMES et al., 2007).  

Ao observarmos a Fig. (4) percebemos a maior 

predominância da hanseníase na forma multibacilar, que 

constitue o grupo contagiante da doença. 
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FIGURA 4- Frequência dos casos de hanseníase de acordo 
com a classificação operacional. No período de 2010 à 2015.  

Fonte: MEDEIROS, V. M. (2016) 
 

O dado da classificação operacional da doença é de 

extrema importância para determinar o tratamento quanto ao 

tipo e o tempo do esquema quimioterápico. Observou-se a 

prevalência da forma multibacilar que gera preocupação por 

sua forma de acometimento e grau de disseminação. A 

hanseníase pode ser comumente categorizada utilizando-se a 

nomenclatura de Madri, ou a classificação simplificada da OMS. 

Considera-se paucibacilares casos com até 5 lesões e 

diagnosticados clinicamente nas formas indeterminada ou 

tuberculóide, e multibacilares os casos com mais de cinco 

lesões e classificadas nas formas dimorfa e Virchoviana (BRITO 

et al., 2014). A prevalência de doentes enfestados de lesões na 

forma multibacilar indica um risco de contágio maior, por ser a 

forma que os bacilos são encontrados em maiores quantidade 

e possuem maior potencial de contagio. Nota-se então que os 

profissionais do estado da Paraíba e os serviços de saúde 
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devem estar alerta por conta da predominância da forma 

multibacilar da hanseníase, por ser a forma considerada 

incapacitante.  

Ao analisar a Tab. (1), é possível perceber que o número 

de óbitos vem diminuindo, porém, o número de casos de cura 

da doença também vem diminuindo, podendo indicar que não 

houve uma boa resposta por parte da população ao tratamento 

e às campanhas educativas voltadas ao tratamento da doença. 

Observa-se também que os dados podem não ser conclusivos, 

já que se percebe um número considerável de fichas sem 

preenchimento. 

 

TABELA 1 – Número de pacientes com hanseníase de acordo 
com o tipo de saída.  

Ano Cura Transferido 

para outro 

município  

Óbito Abandono Não 

preenchido 

2010 526 14 14 41 57 

2011 588 25 12 27 60 

2012 566 27 8 25 123 

2013 501 21 13 17 125 

2014 345 21 8 13 337 

2015 94 17 2 1 741 

Fonte: MEDEIROS, V. M. (2016) 

 

Diante dos resultados encontrados no período do estudo, 

é possível identificar que a maioria dos pacientes saíram 

curados, fato justificado pela eficácia da poliquimioterapia 

associada ao acompanhamento multidisciplinar na prevenção e 

tratamento de incapacidades. Vale salientar que o ano de 2015 

mostrou uma realidade diferente dos anos anteriores, já que 

apenas a minoria dos pacientes saiu curada. O tratamento do 
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paciente com hanseníase é fundamental para cura e também 

para fechar a fonte de infeção, interferindo na cadeia de 

transmissão da doença (JUNIOR, 2011). O número de óbito 

apresentado foi muito pequeno em relação à cura, indicando o 

baixo índice de mortalidade da doença. A taxa de abandono do 

tratamento vem sendo amenizada ao passar dos anos.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com a realização desta pesquisa pode-se constatar que 

existem diferenças significativas no perfil da hanseníase ao 

longo dos anos (2010 á 2015) analisados. De forma geral, os 

índices da doença vêm aumentando, de forma lenta, 

juntamente com o coeficiente de prevalência do número de 

casos por cada 10 mil habitantes, apesar desse último indicador 

se manter dentro da meta estabelecida pela OMS. 

Em relação à avaliação de acordo com a classificação 

operacional foi visualizada alta endemia da forma tardia da 

doença; grandes números de casos da forma multibacilar indica 

precariedade no atendimento realizado pelos serviços de 

saúde. As elevadas taxas de prevalência mostram a urgência 

de medidas que visem melhorar o nível de saúde e atenção pela 

organização de saúde. É importante que os profissionais de 

saúde tenham conhecimento da avaliação, tratamento e 

profilaxia da hanseníase, a fim de evitar o aumento de pessoas 

infectadas ou consequentes incapacidades geradas pela 

doença. 

Certifica-se que a hanseníase é um grande e importante 

problema de saúde, sendo evidente a necessidade de serviços 

que disponibilizem profissionais com potencial de capacitação 

e comprometidos com a identificação, tratamento, reabilitação 

e prevenção, além de campanhas educativas, para que a 
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população quebre o preconceito ainda existente e se 

conscientize procurando o mais rápido possível o atendimento 

médico, buscando a cura da doença e evitando assim a  sua 

disseminação,  para que assim se otimize cada vez mais os 

números de casos existentes no estado da Paraíba. 
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RESUMO: O Sarcoma de Kaposi (SK) é uma neoplasia que 

esta ligada ao Vírus Herpes Humano tipo 8 (HHV-8). Tal 

patologia foi descrita em 1972 pelo dermatologista húngaro 

Moritz Kaposi até então conhecida como Sarcoma de Kaposi 

Clássico. Posteriormente, foram descritas outras três formas 

clínicas incluindo o SK endêmico, iatrogênico e epidêmico, 

sendo este último detalhado no presente estudo. O SK 

epidêmico é uma neoplasia oportunista a qual para se 

desenvolver depende da prévia infecção pelo HHV-8 ou KSHV 

como também é conhecido. A partir disto o presente trabalho 

objetivou realizar uma revisão bibliográfica sobre os aspectos 

mais relevantes do SK, dando ênfase a sua etiologia. O estudo 

foi feito através de levantamento de literatura nacional e 

internacional, sendo um estudo descritivo e retrospectivo desde 

o surgimento da doença até os anos atuais de modo a integrar 

pesquisas e descobertas realizadas na evolução histórica desta 

neoplasia. Com este estudo pode se observar que esta doença 

ganhou importância a partir da epidemia do HIV. Pode-se 
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identificar por meio da literatura que a etiologia da desta doença 

é o HHV-8, e não o HIV como acreditava-se. É uma doença que 

ocorre mais em homens e dentre os tratamentos utilizados, o 

que teve mais eficácia foi a terapia antirretroviral altamente ativa 

inibindo o enfraquecimento do sistema imune do paciente. 

Palavras-chave: HIV. KSHV. Terapia HAART. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Sarcoma de Kaposi (SK) é uma neoplasia de células 

endoteliais (fusiformes) que revestem os vasos sanguíneos ou 

linfáticos (COSTA et al., 2006). Essa neoplasia foi descrita 

inicialmente por Moritz Kaposi, um dermatologista húngaro em 

Viena, no ano de 1872 onde denominou a doença de “sarcoma 

múltiplo pigmentado idiopático” (ENRÍQUEZ, 2013).  

Tal neoplasia é multicêntrica e tem como característica 

desenvolver tumores vinhosos e elevados na pele e no tecido 

subcutâneo, podendo haver também o comprometimento 

visceral vastamente disseminado (KALIL et al., 2010). Por muito 

tempo o SK foi considerado como uma doença rara e conhecida 

até então como SK clássico, sendo predominante em idosos do 

gênero masculino. Posteriormente foram descritas outras três 

formas clínicas da doença: endêmico, iatrogênico e o SK 

associado ao HIV (epidêmico) (CORRICA; CALDAS, 2009).  

Em 1994, Chang e colaboradores detectaram em tecidos 

de pacientes com SK e o Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) sequências do DNA de um novo vírus denominado de  

Herpes Humano tipo 8 (HHV-8), confirmado esse vírus como o 

agente precursor desta neoplasia (LEÃO et al., 1999). A partir 

da importância que esta neoplasia representa, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 
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sobre os aspectos mais relevantes do SK, dando ênfase a seu 

principal agente etiológico. 

  

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado uma levantamento bibliográfico na busca 

de compreender e aprofundar os conhecimentos sobre o Vírus  

Herpes Humano tipo-8, o principal agente etiológico do 

Sarcoma de Kaposi. Trata-se de uma revisão cientifica 

integrativa visto que esta tem sido apontada como uma 

ferramenta importante no campo da saúde pois sintetiza varias 

pesquisas a cerca de determinada temática aprofundando o 

conhecimento (SOUZA et al., 2010). 

Para este estudo foi realizado um levantamento da 

literatura nacional e internacional, sendo esta revisão descritiva 

e retrospectiva dos últimos anos, na qual foram utilizados os 

bancos de dados SCIELO, PUBMED, LILACS-BIREME e 

GOOGLE ACADÊMICO, na busca por artigos científicos na 

língua portuguesa, inglesa e espanhola. Para essa busca, 

utilizou-se as seguintes palavras-chaves que foram utilizados 

em várias combinações: “HHV8”; “KSHV”; “Sarcoma de 

Kaposi”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 HISTÓRICO: AGENTE INFECCIOSO DO SARCOMA DE 

KAPOSI 

 

Desde o advento da epidemia vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) com a Sídrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), HIV/SIDA, se estima que cerca de 36% dos pacientes 
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infectados desenvolvem uma neoplasia no decorrer da doença 

(LÓPEZ, 2007). A partir disto, com o surgimento da SIDA se 

observou uma estreita relação entre a infecção do HIV e o 

desenvolvimento de algumas neoplasias incluindo o Sarcoma 

de Kaposi. Esta neoplasia está dentre os canceres definidores 

do HIV, é o mais frequente em indivíduos portadores dessa 

infecção, passando a ser identificada como marcador clínico da 

infecção pelo HIV/SIDA (SALAS et al., 2011).  

Beral e colaboradores (1990), verificaram que o SK havia 

sido mais frequente entre os pacientes que adquiriram o HIV 

por contato sexual do que por via parenteral, sugerindo que o 

SK em pacientes com SIDA foi adiquirido por um agente 

infeccioso via sexual. A partir dessa observação, diversos vírus 

foram apontados como possíveis agentes etiológicos dessa 

neoplasia, incluindo o HIV, o citomegalovírus, os herpesvírus 

humanos tipos 6 e 7, e o vírus do papiloma humano (KEMPF; 

ADAMS, 1996). 

Contudo, como a distribuição geográfica de casos de SK 

é bastante distinta e por ocorrer em  grupos populacionais 

específicos, como os homossexuais e os imunossuprimidos, foi  

proposto que o SK poderia ser causado por um outro agente 

infecioso que não o HIV (FERLA et al., 2013). Sendo assim, em 

1994, Chang e colaboradores detectaram em lesões teciduais 

de pacientes com SK e HIV-positivo, o Herpes Vírus Humano 

tipo 8 (HHV-8), também denominado de Herpes vírus associado 

ao Sarcoma de Kaposi (KSHV), sendo este, o vírus agente 

precursor desta neoplasia. 
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3.2 HERPES VÍRUS HUMANO TIPO-8 

 

O Herpes Vírus Humano Tipo 8 (HHV-8 ou KSVH), 

pertence a família Herpesviridae, subfamília 

Gammaherpesvirinae, gênero Radnovirus (ICTV, 2014). É um 

vírus carcinogênico que infecta humanos, considerado 

carcinogênico classe 1 pela Agência Internacional de 

Investigação sobre o Câncer (IARC – International Agency for 

Research on Cancer), devido a sua capacidade de induzir 

sarcomas e linfomas. Sua participação no desenvolvimento do 

SK já é bem marcante, mas este também tem sido associado a 

alguns linfomas, como os linfomas de efusão primária e doença 

de Castleman multicêntrica (THAKKER; VERNA, 2016). 

O HHV-8 possui um potencial oncogênico, sua forma de 

transmissão é mais frequente pela via sexual, mais comumente 

em homens de vida sexual promiscua e nas parceiras destes 

homens, o paciente portador do vírus tem maiores chances de 

desenvolver o SK (LÓPEZ, 2007). Sequências de material 

genético do HHV-8 foram encontradas em mais de 90% de 

todos os tipos de Sarcoma de Kaposi, indicando que o vírus em 

questão é realmente um pré-requisito para que a doença possa 

se desenvolver (ENRÍQUEZ, 2013). 

Mas apesar de ser necessário a previa infecção pelo 

HHV-8 para que se desenvolva o SK, estudos tem mostrado 

que este não é o único co-fator para o desenvolvimento da 

doença, e indicando que fatores presente no hospedeiro tem 

função importante, como fatores genéticos que compreende 

polimorfismos genéticos da resposta imune e inflamatória dos 

genes (MESRI et al., 2010). 
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3.3 PATOGENIA 

 

A proliferação de células fusiformes do SK, normalmente, 

tem sido considerada de origem endotelial, visto que seus 

canais vasculares são irregulares e muitas células fusiformes 

expressam marcadores específicos de células endoteliais Fig. 

(1). No entanto, as células do SK também podem expressar 

marcadores de células mesenquimais, sugerindo que outras 

células além das endoteliais podem estar envolvidas no 

desenvolvimento do SK (YOO et al., 2014; LEE et al., 2016).  

 

Figura 1 Proliferação de células endoteliais a partir da infecção 

pelo HHV-8. 

 

Adaptado de: 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/174/flashcards/1804174/jpg/006049134

9591263922.jpg 

 

Segundo Gasperini e colaboradores (2012) esta 

dificuldade em se definir a origem das células tumorais do SK 

pode ser explicada em parte por estudos in vitro que mostraram 
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que as células de HHV-8  provocam alterações fenotípicas em 

células endoteliais, sugerindo que o HHV-8  promove 

reprogramação nas células endoteliais vasculares em células 

mesenquimais.  

Após a contaminação pelo vírus, inicia-se a infecção que 

consiste na ligação entre as glicoproteínas do envelope 

do HHV-8 e receptores presentes na célula hospedeira Fig. (2). 

Em seguida há à liberação de partículas virais no citoplasma da 

célula e o transporte do DNA viral para dentro do núcleo desta, 

onde o DNA do HHV-8 pode se manter na forma de DNA 

circular epissomal, segregado durante a mitose como um 

cromossoma da célula hospedeira (CODEÇO et al., 2016). 

 

Figura 2. Entrada do vírus na célula hospedeira. 

 
              Fonte: (Adaptado, CODEÇO et al., 2016) 

 

No interior da célula o ciclo biológico do HHV-8, divide-

se em duas fases lítica e latente. Na fase inicial da infecção a 

fase lítica é bem característica por maior índice de expressão 

viral, maior produção de novas partículas virais que ocasiona a 
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progressão do SK (SANTOS, 2014). Já a fase de latência que 

é mais tardia o vírus expressa um numero reduzido de 

partículas virais, pois este objetiva apenas a permanecia dentro 

da célula hospedeira escapando desta forma de respostas 

imunes Fig. (3) (CODEÇO et al., 2016; PURUSHOTHAMAN et 

al., 2016).  

 

Figura 3. Fases do ciclo de vida do vírus KSHV 

 
Fonte: (Adaptado, PURUSHOTHAMAN et al., 2015) 

 

Vale ressaltar que apesar de ocorrer fases distintas o 

HHV-8  em células na latência pode ser reativado em replicação 

lítica por estímulos específicos tanto intracelulares como 

extracelulares, os quais afetam fatores de regulação da 

cromatina que resulta na descondensação gradual da 

cromatina compacta do epissoma viral, levando à expressão de 

todos os genes virais e a produção de partículas de viriões 

infecciosos. Isto indica que a transição do ciclo de vida HHV-8 

envolve a remodelação da cromatina viral da heterocromatina 
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ao estado eucromatina como mostra a figura acima (IYENGAR; 

FARNHAM, 2011; PURUSHOTHAMAN et al., 2016). 

As duas fases originaram vários transcritos onde os da 

fase latente  induzem a hiperplasia tumoral e proliferação de 

células fusiformes, além de auxiliarem o HHV-8 a escaparem 

da resposta imune do hospedeiro (HENGGE, 2002). Enquanto 

que na fase lítica induziram a angiogênese, proliferação das 

células fusiformes, inflamação local e na disseminação do HHV-

8 para os tecidos, levando a progressão do SK (LUIZ, 2008). 

 

3.4 HISTOPATOLOGIA  

 

As características histológicas do SK são semelhantes 

para ambos os subtipos epidemiológicos, apresentando células 

com morfologia fusiforme que geralmente se organizam entre 

os espaços vasculares, há pequenos vasos sanguíneos que 

apresentam fendas que proporcionam o extravasamento de 

células sanguíneas vermelhas e pigmentos de hemossiderina, 

caracterizando assim a cor púrpura típica de lesões de SK  Fig. 

(4) (GASPERINI et al., 2012; PÉREZ et al., 2007). 
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Figura 4. Fotomicografia de uma lesão da cavidade oral em 
paciente com SK, contendo células fusiformes, eritrócitos 
extravasados e grânulos de hemosiderina (Coloração 
hematoxilina-eosina com aumento de 400x)  

 
Fonte: (FATAHZADEH; NEWARK, 2012) 

 

As lesões podem ocorrer na forma cutânea ou visceral, 

quando cutânea podem ser maculares, papulares ou nodulares 

com dimensões variadas desde milímetros até nódulos com 

mais de 10 centímetros Fig. (5) (FONSECA et al., 1999). Neste 

caso ocorre também de forma disseminada, mais infiltrativas 

(MALDONADO et al, 2015). 
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Figura 5. Lesões primárias na pele 

Fonte: adaptado de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cutaneous_condition> 
 

3.5 SINTOMAS E DIAGNÓSTICO 

 

Alguns sinais são bastante comuns nos pacientes com 

SK que permitem um diagnóstico diferencial são, desconforto 

abdominal quando as lesões ocorrem no intestino sendo 

possível que não haja lesões na pele, ocorrendo de forma 

assintomática ou apresentando dor e sangramento, podendo 

levar a completa obstrução do trato gastrointestinal. Alguns 

pacientes tendem a desenvolver lesões na cavidade oral, 

garganta, palato, gengiva entre outros locais (SCHWARTZ, 

2015).  

O diagnóstico se dá principalmente após à realização de 

biopsia, com possíveis exames adicionais, e a partir daí se 

observa proliferação de células fusiformes e extravasamento de 

eritrócitos, macrófagos e hemossiderina (BORJA, 2014). Além 

da biopsia, as técnicas de imunohistoquímica podem auxiliar 

bastante no diagnóstico para se identificar se há a presença de 
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doença infecciosa que tenha relação com o SK (RUIZ et al., 

2012). 

Estas análises imunohistoquímicas são fundamentais 

para um melhor esclarecimento histopatológico das lesões 

sarcomatosas (TAMAYO et al., 2003). Além de ser um método 

que tem se mostrado bastante eficiente para a detecção do 

vírus relacionado ao sarcoma, também é de menor custo 

(PEREIRA et al., 2013).  

 

3.6 TRATAMENTOS 

 

Desde o surgimento do SK ainda não se definiu um 

tratamento específico, este pode variar de acordo com o estágio 

em que o paciente se encontre, porém o mesmo esta baseado 

primordialmente na reconstituição do sistema imune, visto que 

este infectado pelo agente etiológico HHV-8 tem seu sistema 

imune comprometido (COSTA, 2006). Alguns tratamentos 

utilizados são a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, 

considerando que nos pacientes com SK epidêmico, o quadro 

clínico é mais agressivo havendo a necessidade de um 

tratamento sistêmico, e por não haver ainda uma terapia clara 

o tratamento da enfermidade é individualizado (BORJA, 2014). 

Dentre os diversos tipos de tratamento a escolha deve-

se levar em consideração alguns fatores como: gravidade do 

caso, extensão e localização das lesões, rapidez de 

progressão, grau de comprometimento imune, efeitos colaterais 

dos medicamentos e até questões estéticas, para que se tenha 

melhor êxito ao aplicar o tratamento (FONSECA, 1999). A 

radioterapia pode ser utilizada para lesões localizadas, já para 

o caso de lesões de maior proporção ou comprometimento 

visceral pode-se empregar-se o tratamento sistêmico. Nos 
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casos de disseminação a quimioterapia é indicada tanto para 

lesões cutâneas quanto viscerais (OHE et al., 2010).  

Além destes tratamentos já citados, outro tratamento 

bastante eficaz é a Terapia Antirretroviral Altamente Ativa 

(HAART) que age reconstituído o sistema imune do indivíduo, 

desta forma auxiliando no controle da neoplasia (ENRÍQUEZ, 

2013). Esta terapia é altamente ativa e atua reduzindo a carga 

viral do agente etiológico do SK, porém em pessoas com 

estágio clínico avançado tal terapia não possui a mesma 

eficiência, havendo a necessidade de se acoplar a 

quimioterapia (LOPEZ, 2007). 

 

3.6.1 Terapia Antirretroviral Altamente Ativa 

 

A partir de 1996 quando houve a introdução da HAART 

em pacientes com HIV, se observou desde então um declínio 

significativo do HIV, e consequentemente uma redução de 

casos de SK (OHE, 2010). Durante o uso desta terapia 

observou-se também que o tratamento de quimioterapia se 

torna mais eficaz quando combinado ao HAART (BIHL, 2007). 

Esta terapia age na reconstituição imune do paciente, 

reativando os processos imunitários, e isso acontece quando há 

o aumento de células CD4 e concomitante a isso há também a 

redução da carga viral (ENRÍQUEZ, 2013). A terapia HAART 

tem um papel fundamental na inibição do enfraquecimento dos 

sistema imune do paciente, os medicamentos deste tratamento 

impedem a multiplicação do vírus no organismo, desta forma 

melhorando a qualidade de vida do portador da infecção, com 

isso reduzindo o número de mortes pela infecção e também 
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pelo SK que é uma neoplasia oportunista (BACELAR JÚNIOR 

et al., 2015). 

Esta terapia é composta por dois NRTI (Nucleoside 

Reverse Transcriptase Inhibitor) e um NNRTI (Non-Nucleoside 

Reverse Transcriptase Inhibitor) ou um PI (Protease Inhibitor). 

Os compostos NRTI e NNRTI são inibidores da enzima 

transcriptase reversa, enquanto os PI são inibidores de 

proteases que atuam em um estágio mais tardio da replicação 

viral impedindo a multiplicação da carga viral e maturação dos 

mesmos, tornando o vírus não infectante. Os inibidores de 

entrada forma uma barreira para impedir a entrada do vírus nas 

células CD4 através de três tipos de medicamentos, inibidores 

de ligação, inibidores de co-receptores e os inibidores de fusão 

(COSTA et al., 2011). 

A partir do surgimento do HAART o índice de doenças 

oportunistas tem sofrido um grande decréscimo, observando 

uma significativa redução nas taxas de mortalidade, pois tal 

terapia ativa tem melhorado o tratamento de indivíduos soro 

positivos (NOBRE et al., 2003). O HAART pode causar 

regressão parcial ou completa do SK (ARRUDA et al., 2014). 

Na maioria dos casos só é possível à estabilização ou completa 

regressão da doença através da reconstituição imune HAART 

(BARROS, 2013). 

Os efeitos da HAART no SK são multifatoriais e incluem 

a inibição da replicação do HIV, a melhoria da resposta imune 

contra o HHV-8, provavelmente uma atividade anti-angiogênica 

pelos inibidores de protease, bem como ao diminuir a produção 

da proteína de transativadora de replicação viral, Tat – HIV-1 

(FERLA et al, 2013; SULLIVAN; PANTANOWITZ, 2010). 

Porém, até o momento, não existem estudos comprovando que  

a HAART é capaz de inibir a produção viral do HHV-8. E até o 
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momento, há pouco progresso com relação as terapias 

direcionadas contra o vírus oncogênicos, HHV-8, devido a 

ausência de moléculas com alvos específicos e aprovação das 

drogas no FDA (Food and Drug Administration – Administração 

de Drogas e Alimentos)  para combater a infecções por HHV-8 

(COEN et al, 2014). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A partir da presente pesquisa bibliográfica pode se inferir 

que esta neoplasia aqui retratada ganhou importância a partir 

da epidemia HIV/SIDA na década de 80, com uma maior 

prevalência nos homens. Posteriormente, foi constatado que o 

agente etiológico da doença é o vírus HHV-8, e não o HIV. 

Porém, verificou-se que quando o HHV-8 está agregado ao HIV, 

o SK ocorre de forma mais agressiva. 

O tratamento de HAART usado para controlar a infecção 

pelo HIV é útil na prevenção e regressão do SK, mas ainda não 

existem vacinas ou medicamentos curativos para esse doença 

(MESRI et al, 2010). E foi relatado que há pacientes HIV-

positivos que mesmo após o HAART, o SK ainda persiste. 

Acredita-se que este fenômeno pode aumentar à medida que a 

população envelhece infectada com HIV (MAURER et al., 

2007). 

Sendo assim, não houve erradicação da doença e 

continua aparecendo até os dias atuais casos de SK. Portanto, 

é importante acompanhar o SK, visto que essa doença continua 

sendo um problema da saúde, bem como para evitar o aumento 

da sua incidência na busca de um tratamento específico para 
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seu principal agente etiológico, o HHV-8 (NGUYEN et al., 2008; 

BRAUN et al., 2014). 
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RESUMO: A Leishmaniose Tergumentar Americana (LTA) é 
considerada pela Organização de Saúde Mundial (OMS) como 
uma das doenças endêmicas de maior relevância na saúde 
publica no brasil. Objetivou -se com esse trabalho analisar a 
distribuição dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana 
nos setores censitários da zona urbana no município de João 
Pessoa, nos anos de 2006 a 2016, e, dentre outros, descrever 
o perfil socioeconômico e demográfico da LTA nas áreas do 
estudo no período de 2001 a 2006. Trata-se de estudo de 
caráter epidemiológico observacional, de série histórica, 
descritivo e analítico. Os dados foram coletados utilizando-se 
de bases de dados confiáveis e sites governamentais de 
respaldo científico. Após a coleta, os dados foram tabulados em 
programa de dados Microsoft Excel 2010 e posteriormente 
foram analisados mediante estatística descritiva. Após análise 
dos dados, observou-se que nos anos de 2001 a 2006 o número 
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de casos da doença diminui significativamente, passando de 
109 para 52 casos, uma diminuição de aproximadamente 210% 
nos casos. Observou-se também que ao passar dos anos de 
2001 a 2006, os casos de LTA diminuíram abaixo da média 
esperada. O presente estudo mostra a ocorrência de LTA nos 
municípios endêmicos da Paraíba, com maiores incidências no 
período e conclui que atividades da Atenção Básica, como 
identificação, diagnóstico, notificação e tratamento são 
imprescindíveis para o controle da doença. 
Palavras-chave: Leishmaniose tegumentar americana. 

Epidemiologia. Saúde pública. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Tergumentar Americana (LTA) é 

considerada pela Organização de Saúde Mundial (OMS) como 

uma das doenças endêmicas de maior relevância na saúde 

publica no Brasil. Trata-se de uma doença infecciosa 

parasitária, que acomete animais domésticos, silvestres e o 

homem (SANTOS et al., 2016).  

A doença é infecciosa, não contagiosa, acomete pele e 

mucosas; é primariamente uma infecção zoonótica, que afeta 

outros animais, sendo o homem envolvido secundariamente. A 

forma de transmissão mais comum é através da picada de 

insetos que pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos, 

de diferentes gêneros (Psychodopygus, Lutzomya), 

dependendo da localização geográfica. (SAÚDE E FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2000). 

Há no Brasil atualmente, 6 espécies de responsáveis 

pela doença humana, e mais de 200 espécies de flebotomíneos 
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relacionados a sua transmissão. A doença acompanha o 

homem desde a antiguidade e tem apresentado, nos últimos 20 

anos, um aumento do número de casos e ampliação de sua 

ocorrência geográfica, sendo encontrada atualmente em todos 

os estados brasileiros, sob diferentes perfis epidemiológicos. 

Entre os anos de 1985 e 2003, ocorreram 523.975 casos 

autóctones, a sua maior parte nas regiões Nordeste e Norte do 

Brasil.(BASANO; CAMARGO 2004).  

 De acordo com os dados da OMS e estudos anteriores, 

a patologia é frequente em 88 países, porém apenas 30 deles 

tem notificação compulsória. Entre o período de 2000 a 2009 a 

LTA apresentou uma média anual de 26.000 casos registrados. 

Em 2010 verificou-se uma ligeira diminuição, com 21.981 

casos. A região Nordeste comporta pouco mais de 30% dos 

casos do país, tendo como principais responsáveis os estados 

do Maranhão, Ceará, Bahia e Pernambuco (MORAIS, 2015; 

SANTOS et al, 2016; VITA et al, 2016; TELES et al., 2016; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012 ).  

O cruzamento destes dados com os casos notificados de 

LTA também ofereceram informações relevantes. Os casos 

autócones não são os únicos. Nos meses de verão, as 

condições climáticas são mais favoráveis para a proliferação do 

inseto vetor da LTA. Embora a doença não seja transmitida de 

um ser humano para outro, turistas que visitam a cidade podem 

ser contaminados, contribuindo para o aumento da incidência 

de casos em outras regiões (SANTOS et al, 2016; GOMES, 

2004). 

A ponte que se faz com as questões relacionadas às 

mudanças climáticas e a LTA é que as alterações feitas no 

clima, tal como a presença de clima úmido e quente, faz com 
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que a doença seja mais frequente devido à proliferação do 

inseto vetor, já que o vetor encontra-se nas formas imaturas em 

detritos de fendas de rocha, cavernas, raízes do solo e de folhas 

mortas e úmidas, nas forquilhas das árvores em tocas de 

animais, ou seja, em solo úmido, mas não molhado, e em 

detritos ricos em matéria orgânica em decomposição, mantendo 

o ciclo enzoótico do parasito (BRASIL, 2007; LEITE, 2012).    

Por essa razão, é necessário analisar uma série histórica 

maior de casos de LTA, observando-se o que ocorreu durante 

outros picos epidêmicos da doença, para assim fazer uma 

comparação entre eles.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar a distribuição dos casos de Leishmaniose 

Tegumentar Americana nos setores censitários da zona urbana 

no município de João Pessoa, nos anos de 2006 a 2016 e 

verificar a presença de correlação entre tempo e espaço na 

ocorrência da doença. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo de caráter epidemiológico 

observacional, de série histórica, descritivo e analítico. O estudo 

é observacional, dado que não existe qualquer tentativa de 

controlar as variáveis de interesse. É considerado de série 

histórica, pois serão considerados os dados analisados em 

diversos períodos de tempo, de 2001 a 2006 e de 2012 a 2015.  

A pesquisa foi realizada mediante pesquisa em bases de 

dados confiáveis, tais como: Data SUS, PubMed, Scielo, 

MedLine, além de periódicos da área de interesse. Inicialmente 

os dados encontrados foram foram tabulados e analisados em 
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programa de dados Micosoft Excel 2010 mediante estatística 

descritiva, através dos gráficos de linhas temporais para 

verificar a LTA no tempo pre- estabelecido na pesquisa e 

diagramas de dispersão para verificar a correlação entre as 

variáveis.Foi realizada o cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson, para verificar a força da correlação entre as variáveis 

número de famílias assistidas e números de casos de LTA nos 

municípios de João pessoa.  

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise dos dados, observou-se que nos anos de 

2001 a 2006 o número de casos da doença diminuiu 

significativamente, passando de 109 para 52 casos, uma 

diminuição de aproximadamente 210% nos casos (Gráfico 1). 

Podemos correlacionar esse índice com o aumento de famílias 

assistidas na saúde, cujo o número inicial no ano de 2001 era 

de 660.546 para 886.695 em 2006 (Gráfico 2).  
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Gráfico 1. Séries temporais da LTA nos anos de 2001 a 2006 

Fonte: dados da pesquisa 2016 

De acordo com o Gráfico 1, observa-se que ao passar 

dos anos de 2001 a 2006, os casos de LTA diminuíram abaixo 

da média esperada. No ano de 2005, a expansão do Centro-

Oeste foi a maior região com casos de LTA, com uma média de 

38,8/100.000 habitantes; sendo seguida pela região Nordeste, 

com 30,8/100.000 habitantes, para o ano de 1995, contribuindo 

com o 2o maior número de casos do país (28%), apresentando 

um risco da população adoecer de 19,7/100.000 habitantes. As 

regiões Sudeste e Sul não desempenharam papel preocupante 

quando se tratou da distribuição dos casos em nosso país. As 

perspectivas de controle da doença requerem investimentos, 
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esforços junto às comunidades, educação, informações, 

promoção de saúde, devendo ser específicas, conforme a 

situação epidemiológica de cada região. Deve se conhecer os 

casos suspeitos, diagnóstico e tratamento precoces, 

identificação do agente etiológico, conhecimento das áreas de 

transmissão e redução do contato homem vetor por meio de 

medidas específicas devem ser destacados (COSTA, 2005). 

Gráfico 2: Número de casos versus número de famílias 

assitidas com relação a situação de saneamento. 

Fonte: Criada a partir de dados do DataSus. 

De acordo com o Gráfico 2, observamos que existe uma 

possível correlação entre o número de casos e o número de 
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famílias assistidas com relação a situação de saneamento.O 

coeficiente de correlação de Pearson para o número de famílias 

assistidas e o número de casos foi r = - 0,8, o que sugere uma 

correlação fortíssima negativa entre as variáveis número de 

famílias assistidas e número de casos. Essa informação é útil 

para a saúde pública, pois demonstra que quanto mais se 

investe na saúde das famílias, teremos menos casos de LTA.  

 

Tabela 1. Número de casos versus número de famílias assitidas 

com relação a situação de saneamento 

 

Município Média 

de 

casos 

Desvio padrão dos casos 

Alagoa Nova 22 25 

Areia 19 22 

Campina 

Grande 

22 26 

Alagoa 

Grande 

12 14 

Natuba 9 10 

Fonte: Criada a partir de dados do DataSus. 
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A situação se modificou porém, nos últimos anos, de 

2012 a 2015, conforme pode ser vista no Grafico 3 de série 

histórica. Houve um aumento do ano de 2011 para o ano de 

2012, seguido de uma diminuição no ano seguinte e 

posteriormente, de 2014 para 2015 um outro aumento. Esse 

aumento e diminuição pode estar relacionado com os fatores 

climáticos, já que a doença é zoonótica, mas outros estudos 

podem ser realizados para uma investigação mais precisa.  

Não há estudos que mostrem na Paraíba se realmente 

há ou não uma relação direta de influência de variações 

climáticas e pluviométricas sobre o ápice epidêmico da doença. 

Por essa razão, é necessário analisar uma série histórica maior 

de casos de LTA, observando-se o que ocorreu durante outros 

picos epidêmicos da doença, para assim fazer uma 

comparação entre eles.  

Os casos autócones não são os únicos. Na estação do 

verão, as condições climáticas favorecem a proliferação do 

inseto vetor da LTA. Apesar da doença não ser transmitida de 

um ser humano para outro, pessoas que visitam a cidade 

podem ser contaminados, contribuindo para o aumento da 

insidência de casos em outras regiões.  

O aumento de temperatura pode levar também, à 

escassez de água, comprometendo em período de seca as 

colheitas de produtos agrícolas (vegetais, frutas, cereais, 

tubérculos, etc.), concomitantemente à redução de stocks de 

bens alimentares e do abastecimento dos mesmos, 

desencadeando o aparecimento de situações de má nutrição, 

com o consequente aumento de doenças infeciosas, em 

particular nas crianças (ARSLVT, 2012).   
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Mas é necessário frisar que, os problemas de saúde 

humana associados às mudanças climáticas não têm, 

diretamente, sua origem nas alterações climáticas, mas devido 

à influência dessas, ocasionam efeitos de origem multicausal, 

de forma exacerbada ou intensificada na saúde da sociedade 

(BARCELLOS, 2012).  

  

Figura 3: Número de casos de LTA nos anos de 2011 a 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa - 2016 

 

Segundo Basano e Camargo  et al., (2004), o controle da 

LTA deve ser abordado sb a ótica de cinco aspectos: vigilância 

epidemiológica, medidas de atuação na cadeia de transmissão, 

medidas educativas, medidas administrativas e vacina.  
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As regiões Norte e Nordeste lideram, com cerca de 75% 

dos casos registrados no país. Na região Nordeste, a endemia 

persiste também em áreas de colonização antiga, 

especialmente nas zonas serranas dos estados do Ceará, 

Paraíba e Bahia (VERONESI, 2005; TARIFA, 2011).  

Para os autores, a vigilância epidemiológica abrange desde 

a confirmação do caso, o registro de sua terapêutica, o registro 

das variáveis básicas, fluxo de atendimento e informação, as 

análises de dados distribuídos em indicadores epidemiológicos 

e indicadores operacionais, visualizando e caracterizando a 

distribuição da doença e de seu perfil clínico e epidemiológico, 

isso em parceria com a Vigilância Ambiental, responsável pelo 

impacto do vetor transmissor da doença.  

Todavia, para que isso ocorra é necessário que as equipes 

de Programa de saúde da família estejam não somente 

engajadas, mas também capacitadas para dar esse suporte 

operacional, que tem como base principal ações educacionais 

na comunidade de forma a evitar aproximação com o 

hospedeiro e potencial infecção pelo vetor transmissor da 

doença.  

A avaliação dos efeitos causados sobre a saúde associados 

ao impacto da mudança climática é complexa e requer uma 

avaliação interdisciplinar dos profissionais de saúde, 

climatologistas, cientistas sociais, biólogos, físicos, químicos, 

epidemiologistas e outros. Apesar de todo o aparato que muitos 

órgãos de pesquisa possuem, poucos estudos têm realizado 

pesquisa de sensoriamento remoto para análise de dados em 

saúde. 
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4 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo mostra a ocorrência de LTA nos 

municípios endêmicos da Paraíba, com maiores incidências no 

período e conclui que atividades da Atenção Básica, como 

identificação, diagnóstico, notificação e tratamento são 

imprescindíveis para o controle da doença.  

O tratamento, por ser de longa duração e haver o potencial 

risco de abandono de tratamento exige que a Equipe de Saúde 

da Família identifique precocemente a lesão, indique o 

tratamento e acompanhe todos os casos. 

A notificação de casos deverá desencader a identificação 

dos locais de transmissão, realizando-se a investigação com 

esse objetivo, além da identificação da espécie de flebotomíneo 

e dos reservatórios, o que corresponde a atuação de rotina  da 

Vigilância Ambiental nos municipios. 

Portanto, a identificação da doença é importante, porém 

mais importante é a prevenção. Para isso, faz-se necessário 

que a Vigilância em Saúde esteja implantada em todos os 

municípios brasileiros, pois assim teremos uma visão ampla do 

processo saúde doença, com intervenções efetivas. 

Não há estudos que mostrem quais as causas da 

diminuição diretamente, mas de acordo com os resultados dos 

gráficos no presente trabalho, constatamos que existe uma 

correlação negativa com o úmero de casos e a quantidade de 

famílias assistidas.  

  



ANÁLISE DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NOS SETORES 
CENSITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS ANOS DE 2006 A 

2016 

163 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
ARAUJO, R.A.S. Aquecimento global e as consequências sobre as 
endemias transmitidas por vetores no Brasil. São Paulo, 2007. 105 p. : il. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo, 2007.  
ARSLVT.  Grupo de Trabalho Regional “Saúde e Alterações Climáticas”. 
Departamento de saúde pública. Lisboa, 2012.  
ANDERSON, D.R.; SEENEY, D.J;WILLIAMS,T.A. Estatística Aplicada à 
administração e Economia. Trad. 2 ed. São Paulo. ISBN 85-221-0247-3. 
Pioneira, Thomson Learning, 2002.  
BARCELLOS, Christovam et al . Mudanças climáticas e ambientais e as 
doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. Epidemiol. Serv. 
Saúde, Brasília, v. 18, n. 3, set. 2009. 
BARCELLOS, Christovam et al . Mudanças climáticas e ambientais e as 
doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. Epidemiol. Serv. 
Saúde, Brasília, v. 18, n. 3, set. 2009 . Disponível em 
<http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
49742009000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 07 nov. 2012.  
Basano, S. de A. & Camargo, L.M.A., 2004. Leishmaniose tegumentar 
americana: histórico, epidemiologia e perspectivas de controle. Revista 
Brasileira de Epidemiologia, 7, pp.328–337. 
Costa, J.M.L., 2005. Epidemiologia das Leishmanioses no Brasil. Gazeta 
Médica da Bahia, 75(1), pp.3–17. Available at: 
http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/346/335. 
Saúde, F.N. de & Fundação Nacional de Saúde, 2000. Manual de controle  
da Leishmaniose tegumentar americana. Ministério da Saúde, pp.1–62. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual 
de Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana. 2 ed. Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2007. 180 p.: il.- (Serie A. Normas e 
Manuais Técnicos). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema 
nacional de vigilância em saúde: relatório de situação: Paraíba / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 5. ed. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2011. 36 p.: il. Brasília, 2011.  
CÂMARA, J. S. Medeiros, A. M. V. Monteiro. “Geoprocessamento para 
projetos ambientais”. Cap. 23, livro On-line, Geoprocessamento: Teoria e 
Aplicações, INPE, 1999. 
Costa, J.M.L., 2005. Epidemiologia das Leishmanioses no Brasil. 
Gazeta Médica da Bahia, 75(1), pp.3–17. Available at: 



ANÁLISE DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NOS SETORES 
CENSITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS ANOS DE 2006 A 

2016 

164 
 

http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/346/335. 
Saúde, F.N. de & Fundação Nacional de Saúde, 2000. Manual de controle 
da Leishmaniose tegumentar americana. Ministério da Saúde, pp.1–62. 
GENARO, Odair; REIS, Alexandre Barbosa. Leishmaniose Tegumentar 
Americana. In: NEVES, David Pereira. et al. Parasitologia Humana. 11. ed. 
São Paulo: Atheneu, 2005.p 47-64. 
SANTOS,J.B.et al.leishmaniose tegumentar americana humana e 
leishmaniose visceral humana no município de pontal do Araguaia-mato 
grosso.Interdisciplinar Revista Eletrônica da univar,n.15,vol.1,p.59-
64,2016.MINISTERIO DA SAUDE. Secretaria de Vigilância em Saúde 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. 
Esplanada dos Ministérios, Brasilia DF. Disponível em: 
http://www.saude.gov.br/svs. Acesso em 10 out. 2012.  
SANTANA, P. Geografias da Saúde e do Desenvolvimento. Evolução e 
Tendências em Portugal. Ed. Almedina, Coimbra, 2005 (pp. 342). 
Thomas, J.  R.;  Nelson, Jack K. Métodos de pesquisa em Atividade Física. 
3ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
VITA, G.F.et al.status of the american tegumentar leishmaniasis in the state 
of rio de janeiro,brasil,from 2004 to 2013.Rev. Inst. Med. Trop. São 
Paulo,2016. 
VERONESI, R. Tratado de infectologia. 3º Ed. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2005. 
WILSON, W.R.; SANDE, M.A. Doenças Infecciosas: Diagnóstico e 
Tratamento. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
BASANO, S. DE A. & CAMARGO, L.M.A., 2004. Leishmaniose tegumentar 
americana: histórico, epidemiologia e perspectivas de controle. Revista 
Brasileira de Epidemiologia, 7, pp.328–337. 
COSTA, J.M.L., 2005. Epidemiologia das Leishmanioses no Brasil. Gazeta 
Médica da Bahia, 75(1), pp.3–17. Available at: 
http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/346/335. 
SAÚDE, F.N. DE & FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2000. 
Manual de controle da Leishmaniose tegumentar americana. Ministério da 
Saúde, pp.1–62. 
TARIFA JR. MATO GROSSO: clima, análise e representação cartográfica. 
Cuiabá: Entrelinhas; 2011.  
GOMES ACA, SILVA EDO, NETO ICP, BEZERRA TP. Leishmaniose 
muco-cutânea: relato de caso clínico. Rev Cir Traumatol Buco Maxilo 
Facial 2004;v.4 n.4 p. 223-8. 
LEITE PM, GOMES RS, FIGUEIREDO AB, SERAFIM TD, TAFURI WL, DE 
SOUZA CC, et al. Ecto-nucleotidase activities of promastigotes from 
Leishmania (Viannia) braziliensis relates to parasite infectivity and disease 
clinical outcome. PLoS Negl Trop Dis 2012 v.6 n.10p.1-16. 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA 

(AIDS) NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB 

165 
 

CAPÍTULO 10 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍNDROME DA 
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) NO MUNICÍPIO 

DE JOÃO PESSOA – PB 
 

 
Caio César de Souza Gonçalves PEREIRA1 

Karina Seabra de OLIVEIRA1 

Verônica Wanderley Monteiro TORRES1 

Karina Guedes CORREIA2 

1Graduandos do curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ;  
2Orientadora / Professora do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ; 

karina.guedes@unipe.br 

 

 

RESUMO:A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é 
uma patologia caracterizada por uma constante depleção dos 
linfócitos T CD4+, que acarreta diversas complicações 
imunológicas. O Ministério da Saúde notificou 174.900 novos 
casos de brasileiros acometidos pela AIDS no período de 2010 
e 2014. Na cidade de João Pessoa-PB, foram registrados 661 
novos casos da doença nesse mesmo período. O presente 
trabalho objetivou traçar o perfil epidemiológico da AIDS em 
João Pessoa, a fim de contribuir para um planejamento de 
saúde eficiente. Trata-se de um estudo epidemiológico com 
abordagem quantitativa do tipo descritiva. Observou-se que na 
maioria dos casos notificados da AIDS em João Pessoa, entre 
2010 e 2014, houve uma prevalência da população masculina, 
com orientação heterossexual, idade entre 40 e 49 anos e com 
o ensino fundamental incompleto. A proporção de óbitos 
masculinos foi 2:1, demonstrando a necessidade de intensificar 
práticas de cuidado para a saúde dos homens. A ausência de 
números mais recentes foi um dos problemas encontrados, pois 
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impediu um estudo mais atualizado da população. Os 
resultados obtidos possuem grande importância para a 
organização de ações de prevenção, intervenção e promoção 
da saúde, ressaltando o papel da Atenção Primária, que como 
porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), é essencial 
na orientação da população acerca da AIDS.  
Palavras-chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

Epidemiologia descritiva. Morbimortalidade.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Abbas et al., (2012) a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Esse vírus ataca as células do 

sistema imunológico, principalmente os linfócitos T CD4+, que 

são responsáveis pela defesa do organismo contra agentes 

infecciosos. Dessa forma, Fonseca et al., (1999) afirma que os 

pacientes soropositivos ficam vulneráveis a doenças 

oportunistas como a tuberculose e a pneumonia, além de 

apresentarem alterações hormonais e articulares, bem como 

infecções recorrentes ocasionadas por fungos, e até mesmo 

desenvolverem câncer, como o sarcoma de Kaposi. 

 É importante ressaltar que ter o HIV não significa ter a 

AIDS. Os portadores do vírus podem conviver com ele por anos, 

sem apresentar qualquer sintoma e sem desenvolver a 

síndrome. No entanto, essas pessoas podem contaminar as 

demais através de relações sexuais sem proteção, transfusão 

de sangue e compartilhamento de objetos cortantes 

contaminados.  

Quando o paciente começa a desenvolver a síndrome, 

significa que o vírus já causou danos severos ao seu sistema 
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imunológico, em decorrência da depleção do número de 

linfócitos T CD4+. Segundo Lopes (2016), nas fases finais de 

progressão da AIDS, instala-se completo desequilíbrio das 

defesas do organismo, atingindo praticamente todos os setores 

do sistema imunológico. Além disso, sabe-se que a infecção 

leva a um complexo processo inflamatório, propiciando uma 

série de alterações orgânicas que se assemelham a um 

envelhecimento antecipado e está diretamente relacionado com 

a morbimortalidade. 

De acordo com Christo (2010), desde o reconhecimento 

da AIDS, no início dos anos 80, observou-se que esta se 

disseminou pelo mundo rapidamente, tornando-se um dos 

maiores desafios de saúde pública das três últimas décadas. A 

Organização Mundial de Saúde estima que no mundo, 

aproximadamente 33,2 milhões de pessoas estão infectadas 

pelo vírus HIV ou apresentam a doença, e que em 2007 

ocorreram 2,1 milhões de mortes e cerca de 2,5 milhões de 

novos casos. 

Segundo o Ministério da Saúde, 174.900 novos casos de 

brasileiros acometidos pela AIDS foram notificados entre 2010 

e 2014. O maior problema está nos casos não notificados. De 

acordo com Brasil (2014), muitos pacientes portadores do HIV 

descobrem que possuem o vírus tardiamente, geralmente, 

quando já estão acometidos pela AIDS. Como consequência, a 

expectativa de vida desse paciente pode diminuir 

significativamente, bem como a sua qualidade de vida.  

Ao analisar-se os números divulgados pelo Ministério da 

Saúde, na cidade de João Pessoa-PB, no período de Junho de 

2010 a Junho de 2014, foram registrado 661 novos casos da 

doença, em distintas faixas etárias, genêros e categorias de 
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exposição, bem como o número de óbitos dentre a população 

residente (DATASUS, 2016). 

 De acordo com  Castro et al., (2008) a AIDS tornou-se 

uma doença de caráter crônico, fazendo com que o paciente 

conviva com o vírus e suas infecções oportunistas sem interferir 

no seu dia-a-dia. Entretanto, algumas complicações associadas 

à terapia têm sido evidenciadas, como desregulações 

hormonais envolvendo a homeostase do indivíduo, sendo 

imprescindível que o acompanhamento do paciente 

soropositivo seja realizado não apenas em nível hospitalar, mas 

também na Unidade de Saúde da Família na qual ele está 

cadastrado. 

Dado o exposto, o presente trabalho objetivou analisar e 

estabelecer o perfil epidemiológico dos portadores da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida, na cidade de João Pessoa – PB, 

permitindo que se subsidiem ações de prevenção, intervenção 

e promoção da saúde voltadas para as necessidades 

verificadas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo, trata-se de levantamento de dados 

epidemiológicos nas bases de dados do DATASUS, com 

abordagem quantitativa do tipo descritiva, utilizando-se 

informações referentes ao município de João Pessoa, 

pertencente ao estado da Paraíba. 

 O período amostral foi de Junho de 2010 a Junho de 2014, 

onde foram levantados as notificações realizadas junto ao 

Ministério da Saúde, através do acesso ao banco de dados da 

Coordenação Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, 
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vinculados aos SINAN (Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação). 

 Uma vez realizada a coleta dos dados, esses foram 

organizados e submetidos a análise estatística, a qual se deu 

através da compilação dos dados das variáveis, bem como dos 

componentes do fenômeno em estudo. Em seguida, realizou-

se procura minuciosa de falhas e imperfeições no material 

coletado, a fim de evitar erros grosseiros que pudessem 

influenciar nos resultados. Posteriormente, os dados foram 

processados e, através de operações matemáticas de razão, 

proporção e porcentagem, foram expostos na forma de tabelas 

e gráficos construídos no Microsoft Oficce 2013, com o intuito 

de facilitar o entendimento dos números. Por fim, analisou-se 

os resultados de forma crítica e embasada na literatura 

disponível, com o intuito de estabelecer conclusões, bem como 

previsões acerca do material em estudo. A análise e 

interpretação dos dados estatísticos acerca da AIDS no 

município de João Pessoa possibilitaram o conhecimento de 

uma realidade instaurada, evidenciando seus problemas, 

permitindo assim, a formulação de soluções apropriadas, por 

meio de um planejamento objetivo das ações de saúde. 

 Os resultados foram apresentados em função do gênero, 

da faixa etária, do nível de escolaridade, da categoria de 

exposição e dos óbitos no referente período. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As informações indexadas no Banco de Dados do SUS 

(DATASUS), referentes à distribuição da AIDS entre a 

população masculina e feminina de João Pessoa, podem ser 

visualizadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: AIDS: Frequência por Ano de Diagnóstico/Segundo 
o Sexo na cidade de João Pessoa – PB, entre 2010 e 2014. 

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Masculino 

Feminino 

100 

58 

87 

49 

114 

40 

94 

34 

57 

28 

452 

209 

Total 158 136 154 128 85 661 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Observou-se que durante o período de Junho de 2010 a 

Junho de 2014, o total de casos da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) somou 661 casos. Destes, 

452 ocorreram na população masculina, e 209 correspondem a 

ocorrência na população feminina residente na cidade.  

Segundo Maia et al., (2008) salientam-se os riscos aos 

quais os homens estão expostos, tendo em vista que muitos 

possuem múltiplas parceiras e não aderem ao uso de 

preservativos. Soma-se a isto, a existência da percepção de 

que a AIDS se limita a determinados grupos de risco, 

concebendo-a como uma doença fora de seu contexto social. 

Observa-se também que os homens só se percebem em risco 

para contrair HIV fora do ambiente domiciliar. 

As mulheres, segundo afirma Giacomozzi (2008) são 

parte dos grupos vulneráveis ao HIV e, propõe que as 

diferenças que caracterizam a desigualdade de gênero, 

conferem prestígio e poder ao homem enquanto desvalorizam 

e põe a mulher às margens da submissão, dificultando o acordo 

quanto à utilização de preservativos nas relações sexuais, 

fazendo com que estas corram mais risco de se contaminarem 

com o vírus HIV. Embora Faqueti et al., (2014) elucidem o fato 

de que em 1985, para cada 26 casos de AIDS no Brasil entre 
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homens havia 1 caso entre mulheres, e que no ano de 2010, 

essa relação foi de 1,7 homens para cada caso em mulheres, 

mostrando o aumento da síndrome na população feminina, na 

cidade de João pessoa no período de 2010 a 2014, a incidência 

da síndrome nas mulheres reduziu, reforçando ainda, a 

característica da predominância da AIDS entre os homens. 

Verificou-se que 2010 foi o ano de maior ocorrência de 

AIDS do período estudado, com um total de 158 casos 

confirmados (100 na população masculina e 58 na população 

feminina). No ano de 2011, ocorreu uma pequena redução em 

relação a 2010, de um total de 22 casos (total de 136 casos). 

Contudo, no ano de 2012 houve um aumento súbito de 18 

casos, em relação a 2011, somando um total de 154 casos, 

girando em torno do valor de casos registrados em 2010. Por 

fim, nos anos de 2013 e 2014, visualizou-se uma tendência de 

redução no número de casos de AIDS na cidade, com um total 

de 128 casos em 2013 e 85 casos em 2014. 

 No que diz respeito à distribuição da AIDS por sexo, 

contatou-se que o número de casos na população masculina da 

cidade de João Pessoa é em torno de 50% maior em relação à 

população feminina em todo o período analisado. No período 

em estudo, o número de casos na população feminina iniciou-

se com a marca máxima de 58 notificações em 2010, caindo 

progressivamente a uma taxa que gira em torno de 15-18% ao 

ano, até que no ano de 2014, atingiu a marca mínima de 28 

casos. Na população masculina, o ano de maior ocorrência de 

casos da AIDS também foi em 2010, com um total de 100. Nos 

anos de 2011 e 2012 foram registrados 87 e 114 casos, 

respectivamente. Em 2013 e 2014, observou-se uma queda 

expressiva em torno de 40% do número de notificações, sendo 

registrados 94 e 57 casos, respectivamente, entre os homens. 
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Analisou-se também, a distribuição da AIDS pelas 

diversas faixas etárias (Tabela 2), tendo como extremos a 

população menor de 5 anos de idade e a população acima de 

60 anos de idade. Entre a população menor de 5 anos até 12 

anos de idade, registrou-se um total de 7 casos em todo o 

período em análise, comprovando que esta população não é o 

alvo principal desta síndrome no município, bem como a 

população infanto-juvenil, de 13 a 19 anos, com um total de 14 

casos em todo período de 2010-2014. Os adultos jovens, de 20 

a 29 anos, somaram um total de 153 notificações, 

demonstrando uma incidência significativa nesta parcela da 

população de João Pessoa.  

Os maiores índices registrados concentraram-se no 

intervalo de faixa etária de 30 a 49 anos, somando 394 casos 

(59,6% do total). Conclui-se, entretanto, que a maior incidência 

de AIDS ocorre mais especificamente entre a população adulta 

de 40 a 49 anos (somando um total de 170 casos, que 

correspondem a 25,7% das notificações no período).  

A realidade da cidade de João Pessoa reflete a situação 

do país, pois durante o mesmo período no Brasil, o Ministério 

da Saúde registrou 42.516 casos de AIDS nos indivíduos de 40-

49 anos, representando a faixa etária com maior incidência, 

compondo 24,3% das notificações.  

Segundo Boff e Dallacosta (2016), este é um dado 

preocupante, uma vez que a  síndrome afeta de maneira 

significativa a qualidade e a expectativa de vida dos portadores, 

e por estar muito presente na população economicamente ativa, 

pode ter implicações no mercado de trabalho.  
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Tabela 2:AIDS: Frequência por Ano de Diagnóstico/Segundo Faixa 

Etária (11) na cidade de João Pessoa – PB, entre 2010 e 2014. 
Faixa Etária (11) 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

< 5 anos 

5-12 anos 

13 -19 anos 

20 – 24 anos 

25 – 29 anos 

30 – 34 anos 

35 – 39 anos 

40 – 49 anos 

50 – 59 anos 

60 e mais 

2 

0 

2 

17 

26 

24 

27 

43 

14 

3 

1 

1 

3 

8 

25 

26 

24 

25 

18 

5 

1 

0 

2 

15 

19 

25 

28 

44 

16 

4 

0 

0 

3 

6 

18 

24 

18 

36 

18 

5 

2 

0 

4 

11 

8 

16 

12 

22 

8 

2 

6 

1 

14 

57 

96 

115 

109 

170 

74 

19 

Total 158 136 154 128 85 661 

Fonte: DATASUS, 2016. 
 

Já a população idosa, que engloba indivíduos de 60 anos 

ou mais, corresponde a apenas 2,87% dos notificados no 

período de 2010-2014. Porém, é relevante observar que estes 

somam um total de 19 casos, ultrapassando os valores infantis 

(7 casos) e juvenis (14 casos) relatados no período em análise. 

De acordo com Melo et al., (2012) a vulnerabilidade dos 

idosos às DSTs, como a AIDS, ocorre devido ao fato da 

sexualidade dos idosos ser ignorada pela sociedade, inclusive 

pelos profissionais de saúde. No ocidente, o estereótipo, a 

ignorância e o preconceito estão fortemente ligados à questão 

da sexualidade nessa faixa etária, sendo uma das concepções 

existentes a de que os idosos não possuem interesse sexual e, 

que caso possuam, os demais não estão interessados neles. 
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 Em relação à escolaridade, como mostra a Tabela 3, no 

período analisado observa-se uma maior incidência de casos 

nos indivíduos que possuem o Ensino Fundamental Incompleto 

(123 casos), correspondendo a um total de 26,05% dos casos 

notificados. Entende-se como Fundamental Incompleto, todos 

os indivíduos que não chegaram a concluir a 4ª Série, ou que 

se concluíram a mesma, não chegaram a concluir, entretanto, 

a 8ª Série. 

 O Ensino Médio Completo é o grau de escolaridade com 

o segundo maior número de incidência, somando 119 

indivíduos diagnosticados, resultando em um total de 25,21% 

no período. Em seguida, registrou-se respectivamente: o 

Ensino Fundamental Completo com 85 casos (18%), o Ensino 

Superior Completo com 55 casos (11,65%), os Analfabetos com 

35 casos (7,41%), o Ensino Superior Incompleto com 30 casos 

(6,35%) e por fim, o Ensino Médio Incompleto com 25 casos 

(5,29%).  

Segundo Val et al., (2013) é importante salientar que a 

vulnerabilidade à AIDS a qual todo indivíduo está exposto se 

refere à qualidade das informações que os indivíduos dispõem 

sobre os problemas de saúde, bem como à sua percepção 

acerca dos riscos corridos. Dessa forma, concluiu-se que o 

Ensino Médio Incompleto representa a fase escolar com menor 

incidência de pessoas acometidas pela síndrome, enquanto 

que o Ensino Médio Completo ocupa a segunda posição entre 

as fases com maior incidência. Esses dados demonstraram que 

a qualidade na transmissão de informações acerca da AIDS é 

mais importante do que o grau de instrução do indivíduo.   
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Tabela 3: AIDS: Frequência por Escolaridade segundo ano de 
Diagnóstico, na cidade de João Pessoa – PB, entre 2010 e 
2014. 
Grau de escolaridade 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Analfabeto 

1ª a 4ª série incompleta 

4ª série completa 

5ª a 8ª série incompleta 

Fundamental Completo 

Médio Incompleto 

Médio Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

9 

13 

4 

15 

20 

7 

30 

6 

11 

8 

8 

9 

5 

19 

3 

26 

4 

12 

9 

10 

5 

12 

33 

5 

28 

7 

15 

5 

9 

6 

11 

6 

5 

28 

9 

12 

4 

4 

3 

9 

7 

5 

7 

4 

5 

35 

44 

27 

52 

85 

25 

119 

30 

55 

Total 115 94 124 91 48 472 

Fonte:DATASUS, 2016. 

 

 Conforme apresenta-se na Figura 1, o grau de 

escolaridade com maior índice de casos de AIDS é o Ensino 

Fundamental Incompleto. Brasil (2006) aponta a baixa 

escolaridade como vulnerabilidade à infecção pelo HIV, devido 

a dificuldade direta no acesso às informações de prevenção à 

AIDS. No entanto, observa-se que dos casos notificados, 

aqueles que apresentam Ensino Médio Completo foram o 

segundo maior grupo de portadores da síndrome no referente 

período do estudo. Pinho (2013) destaca como preocupante o 

fato de que mesmo com acesso às informações ainda se ter 

pessoas que não aderem aos métodos preventivos da doença. 

 Para Garcia (2010), o fato de pessoas com um maior 

nível de escolaridade serem atingidas pela AIDS sugere uma 

possível falha das instituições escolares. Logo, para Maia et al., 
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(2008) as escolas e professores representam importantes 

veículos de disseminação das informações. 

 

Figura 1: Frequência de casos notificados por Grau de 

Escolaridade na cidade de João Pessoa – PB, entre 2010 e 

2014. 

 
Fonte: DATASUS, 2016. 

Em seguida, observou-se a tendência de distribuição da 

AIDS entre as diferentes categorias de exposição declaradas 

pelos indivíduos confirmados com a síndrome no período de 

2010 a 2014 em João Pessoa (Tabela 4). 

 

Tabela 4: AIDS: Frequência por Ano de Diagnóstico/Segundo 
Categoria de Exposição Hierárquica na cidade de João Pessoa 
– PB, entre 2010 e 2014. 
Categoria Exp. Hier. 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Homossexual 

Bissexual 

Heterossexual 

UDI 

Transmissão Vertical 

16 

3 

86 

0 

1 

11 

8 

49 

1 

0 

24 

8 

48 

1 

0 

17 

5 
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Ignorado 52 67 73 66 53 311 

Total 158 136 154 128 85 661 

Fonte: DATASUS, 2016. 
 

 No que tange a distribuição da AIDS pelas diferentes 

orientações sexuais, observa-se uma prevalência desta 

patologia na população autodeclarada heterossexual (somando 

um total de 240 casos registrados, o que corresponde a 36,6% 

do total de doentes no período estudado). Já a população LGBT 

(nesta análise, Homossexuais e Bissexuais), correspondeu a 

um total de 15,9% do total de casos do período. Os usuários de 

drogas injetáveis (UDI) e a transmissão vertical (materno-fetal) 

somam um valor irrisório de doentes (4 casos e 1 caso, 

respectivamente). Algo preocupante é o alto valor de 

orientações sexuais e demais categorias de exposição não 

declaradas, o que tende a deixar a análise, de certa forma, 

comprometida.  

Outro fato a se ressaltar é o de que, embora se acredite 

socialmente que a população LGBT é a mais afetada pela AIDS, 

vemos que a população heterossexual é a mais afligida neste 

período pela síndrome, desconstruindo todos os estereótipos 

estabelecidos.  

Segundo Barros (2012) as transformações ocorridas no 

decorrer dos anos produziram mudanças expressivas no perfil 

epidemiológico dos portadores da AIDS e na evolução clínica 

da patologia, melhorando o prognóstico e aumentando os anos 

potenciais de vida dos portadores da síndrome. A patologia foi 

inicialmente caracterizada pela sua maior prevalência nos 

grandes centros urbanos e associada aos chamados “grupos 

de risco”, contudo, a epidemia passou a ser visualizada como 

um processo de disseminação com maior incidência entre os 
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heterossexuais, com ênfase na população feminina, residente 

em cidades do interior e de baixo poder aquisitivo. 

Por fim, observa-se na Tabela 5 um total de 171 óbitos 

decorrentes da AIDS na cidade de João Pessoa, entre o 

período de 2010 a 2014, sendo o ano de 2012 o de maior valor 

numérico, com total de 40 mortes, a uma proporção de 1,5 

óbitos masculinos a cada óbito feminino.  

 

Tabela 5: Óbitos por Residência por Sexo segundo Ano de 
Óbito, na cidade de João Pessoa – PB, entre 2010 e 2014. 

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Masculino 

Feminino 

18 

11 

23 

10 

24 

16 

25 

11 

24 

9 

114 

57 

Total 29 33 40 36 33 171 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 

Além disso, observa-se que o número de óbitos no período 

de 2010 a 2014, é em torno de 50% maior na população 

masculina em relação a população feminina, com uma 

proporção de 2 óbitos masculinos para cada 1 óbito feminino. 

Uma das causas dessa realidade é descrita por Domingues 

(2014), que ressalta a pouca procura dos homens pelos 

serviços de saúde e com isso, a sua maior vulnerabilidade para 

determinados tipos de doenças que podem ser prevenidas. 

Para Pereira e Nery (2014), isto está relacionado aos 

paradigmas sociais, culturais e de gênero, que fazem com que 

o cuidado não seja tratado como uma prática da saúde 

masculina. Tal problemática pode vir a prejudicar a prevenção 

em saúde e adesão a tratamentos, o que pode implicar na maior 

mortalidade dessa parcela da população. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Verificou-se que o perfil dos portadores da síndrome é de 

homens heterossexuais, de 40 a 49 anos, que possuem o 

Ensino Fundamental Incompleto. Além disso, uma proporção de 

2 óbitos masculinos para cada 1 óbito feminino foi constatada 

no mesmo período.  

Ao analisar os dados, observou-se que algumas falhas no 

sistema de coleta e a ausência de números mais recentes são 

problemas relevantes, o que impossibilitou um estudo mais 

atualizado da população.  Outro fator que dificultou a realização 

da pesquisa foi a falta de informações, como por exemplo, o 

grande número de ignorados na classificação Categoria de 

Exposição Hierárquica, não permitindo uma análise fidedigna 

dos casos segundo este item. Além disso, ressalta-se a 

subnotificação, que embora existam esforços para minimizá-la, 

ainda é realidade no Brasil. 
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RESUMO: A leptospirose é uma doença infecciosa de início 
abrupto e de alta letalidade, considerada uma zoonose 
emergente que atinge principalmente regiões tropicais. 
Objetivou-se descrever o comportamento da taxa de letalidade, 
a sazonalidade por meses e a incidência entre os anos de 2004 
e 2014. A pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico 
descritivo pautado em consultas ao Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN), disponível no sítio eletrônico 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Para o georreferenciamento, utilizou-se o software 
ArcGIS 10.4.1. Foram notificados 42.239 casos, sendo o estado 
de São Paulo o que registrou o maior número de casos, 
correspondendo a 21%. De 
ntre os casos notificados, 56% foram infectados em área 
urbana, acontecendo, majoritariamente, entre os meses de 
dezembro e maio (66%), em todas as regiões. No entanto, as 
áreas urbanas da Região Sudeste e Sul do país despontam 
como locais de maior incidência, principalmente nos meses do 
ano com maior volume pluviométrico. A leptospirose tem 
considerável relevância à saúde pública, pois com as precárias 
condições de saneamento básico e coleta de lixo, os grandes 
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centros acabam por sofrer inundações frequentes, propiciando 
o contato da população com a Leptospira sp e o 
desenvolvimento da doença, que pode evoluir ao óbito. 
Palavras-chave: Doenças negligenciadas. Leptospirose. 
Vigilância epidemiológica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao observamos o padrão de comportamento ao longo 

dos anos das Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) em todo 

o mundo, é possível perceber mudanças consideráveis na 

morbidade e mortalidade, sendo as DIP responsáveis por 

45,7% de todos os óbitos no Brasil em 1930 e apenas a 5,2% 

dos óbitos em 2005 (BRASIL, 2010).  De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), as endemias de 

elevada importância continuam persistindo, sobretudo, as que 

tem como ligação as questões sociais, levando ao agravamento 

dos problemas de saúde da população. 

A leptospirose, se destaca no grupo de doenças 

transmissíveis com quadro de persistência, sendo esta uma 

doença infecciosa, endêmica, que se torna epidêmica em 

períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas 

metropolitanas, devido às enchentes associadas à 

aglomeração populacional de baixa renda, às condições 

inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores 

infectados (PORTAL DA SAÚDE, 2016).  

A leptospirose, enfermidade causada por uma 

espiroqueta patogênica do gênero Leptospira, é uma das 

zoonoses mais difundidas no mundo, considerada um 

importante problema de saúde pública (SARKAR et al., 2012). 

Sendo transmitida pelo contato com urina de animais 

infectados ou água, lama ou solo contaminados pela bactéria, 



ESPACIALIDADE E SAZONALIDADE DA LEPTOSPIROSE HUMANA NO BRASIL, 
2004 A 2014 

184 
 

podendo ser através de contato direto ou indireto; os 

reservatórios são os animais domésticos e silvestres. O 

principal reservatório são os roedores sinantrópicos comensais 

(Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus musculus) sendo o R. 

norvegicus o principal portador da Leptospira 

icterohaemorrhagiae, a mais patogênica ao homem. Outros 

reservatórios de importância são caninos, bovinos, suínos, 

equinos, ovinos e caprinos (BRASIL, 2009). 

Algumas profissões expõem mais os trabalhadores ao 

contato com as leptospiras, como os que fazem serviço de 

limpeza e desentupimento de esgotos, garis, catadores de 

materiais recicláveis, médicos veterinários, dentre outros. 

Observa-se que a maior parte dos casos ainda ocorre entre 

pessoas que residem ou trabalham em locais com infraestrutura 

sanitária inadequada e expostas à urina de roedores (PORTAL 

DA SAÚDE, 2016). 

A doença apresenta distribuição mundial e sua incidência 

é significativamente maior em países tropicais de clima quente 

e úmido. A distribuição em todo o mundo destaca as 

desigualdades e denota a importância do ambiente social, 

quando se verifica que a doença acomete mais frequentemente 

as populações de países subdesenvolvidos, que convivem com 

importantes problemas socioeconômicos. Constituindo um 

problema sanitário de grande importância, não somente pela 

gravidade de sua patogenia, mas também como elemento 

potencial de contágio ao ser humano (LEVETT, 2001; WHO, 

2003). 

No Brasil, a doença é endêmica, de caráter sazonal, 

ocorre em áreas urbanas e rurais, com picos de incidência nos 

meses de verão, em que ocorre a elevação de índices 

pluviométricos que favorecem a ocorrência de enchentes e a 
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infecção humana (BRASIL, 2009; ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 2003).  

Desde os anos 90, a leptospirose tem surgido como uma 

doença infecciosa globalmente importante, uma vez que ocorre 

em ambientes urbanos de países industrializados e em 

desenvolvimento, bem como nas regiões rurais em todo o 

mundo (VASCONCELOS et al., 2012). Trata-se de uma 

enfermidade com espectro bastante amplo, variando desde 

infecção subclínica a síndrome severa com infecção de 

múltiplos órgãos e alta letalidade, sua relevância é demonstrada 

pela alta incidência de casos e letalidade dos casos graves 

(BRASIL, 2009; LEVETT, 2001), cujo período de incubação 

varia de 1 a 30 dias (média entre 7 e 14 dias).  

Ante o exposto, o presente estudo objetivou descrever o 

comportamento da taxa de letalidade, a sazonalidade por 

meses do ano e a incidência entre os anos de 2004 e 2014, 

delineando também as características demográficas, clínicas e 

sociais do agravo. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2. 1 Área de Estudo 

 

Trata-se de um estudo ecológico descritivo realizado 

com dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), disponíveis no sítio eletrônico do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), atualizados em 25 de maio de 2016. 
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2.2 Amostragens 

 

A população de estudo constituiu-se por todos os casos 

novos notificados por todos os estados brasileiros e o Distrito 

Federal, no período de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro 

de 2014. Casos dos anos de 2015 e 2016, sujeitos a alterações 

de diversas naturezas, não foram considerados com intuito de 

prevenir modificações aos resultados encontrados.  

 

2.3. Variáveis Avaliadas 

 

O coeficiente de incidência do agravo foi calculado, 

segundo unidade federativa, dividindo-se o número de casos 

novos de acordo com o ano e sua população correspondente, 

em cada unidade de análise, multiplicada por 100000 (cem mil). 

Sendo importante ressaltar que os anos de 2012, 2013 e 2014, 

tiveram como base sua população estimada, dado coletado no 

sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

A taxa de letalidade de leptospirose foi calculada, 

segundo unidade federativa, dividindo-se o número de casos 

novos de acordo com o ano e o óbito ocasionado pela 

enfermidade no ano correspondente, em cada unidade de 

análise, multiplicada por 100. 

 

 2. 4 Caracterização das Variáveis 

 

Para caracterização dos casos, consideraram-se as 

seguintes variáveis: 

a) Demográficas: sexo (masculino e feminino), faixa 

etária (0 a 9, 10 a 19, 20 a 39, 40 a 59, 60 a 79 e > 80 anos), 
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anos de estudo (nenhum, de 01 a 03 anos, de 04 a 07 anos, de 

08 a 11 anos, mais de 12 anos), cor da pele ou raça (branca, 

preta, parda, amarela e indígena) e local de infecção (domicílio, 

trabalho, lazer e outros). 

b) Clínicas: critério de confirmação do diagnóstico 

(laboratorial e clínico-epidemiológico) e evolução clínica (cura e 

óbito). 

c) Social: se a notificação ocorreu em município de 

extrema pobreza. 

 

 2.5 Análise Estatística 

 

Para análise estatística descritiva e distribuição da 

frequência absoluta e relativa, lançou-se mão dos recursos 

dinâmicos disponibilizados pelos programas Microsoft Excel 

2010 e Epi Info versão 7.1.4. Para construção dos mapas dos 

casos notificados por unidade federativa, utilizou-se o software 

ArcGIS 10.4.1. 

 

2.6 Considerações Éticas 

  

A proposta do presente estudo não foi submetida a 

Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de uma análise a 

partir de banco de dados secundários e de domínio público, de 

acordo com a resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de tempo compreendido entre os anos de 

2004 e 2014, foram registrados 42.239 casos novos de 
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leptospirose em todo o território nacional, apresentando-se, 

portanto, com índice significante de notificações em todo o país. 

E por assim ser, o estudo delineou o coeficiente de incidência e 

a taxa de letalidade da enfermidade em questão, em ordem 

cronológica, como mostra a Figura (1). 

 

Figura 1. Coeficiente de incidência e taxa de letalidade de 

leptospirose no Brasil, 2004 a 2014 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação 
 

 Ao analisar o coeficiente de incidência constata-se uma 

tendência crescente no período compreendido, sendo 2006 e 

2014 os períodos com expressões mais elevadas – 4,7 e 7,9 –, 

respectivamente,  e 2004 e 2005 com menores valores – 1,7 e 

1,9 –, respectivamente. Já em relação a taxa de letalidade, 

pode-se afirmar que o agravo se apresenta com a taxa acima 

de 7,9 de óbitos por 100 casos, sendo 2006 e 2014 os anos que 

apresentaram maiores taxas – 13,3 e 12,9 –, respectivamente, 

e os anos com menores taxas 2009 e 2013 – 7,9 e 8,2 –, 

respectivamente. Logo, em se tratando da taxa de letalidade, 

esta encontra-se com média aproximada de 11 óbitos/100 

casos. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidência 1,7 1,9 4,7 1,8 2,5 2,6 2,1 3,3 3,0 4,5 7,9

Letalidade 9,9 11,9 13,3 11,5 11,6 7,9 10,2 10,1 10,9 8,2 12,9
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 O agravo mostrou-se com caráter endêmico no período 

estudado, corroborando publicações de autores, como Soares, 

Latorre, Laporta e Buzzar (2010) e Vasconcelos, Fonseca, Lise 

e Arsky (2012). 

Para analisar a organização espacial das notificações de 

acordo com o período de maior e menor distribuição das 

chuvas, optou-se pelo georreferenciamento, Figura 2, em 

relação às Unidades Federativas do Brasil. 
 

Figura 2. Georreferenciamento das notificações de leptospirose 

por Unidades Federativas nos períodos úmidos e secos . Brasil, 

2004 a 2014 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação 

 

Notabiliza-se que o período úmido, apresentou maior 

porcentagem das notificações quando comparado ao período 

seco, tendo seis estados com percentual entre 2,0 e 5,0 de 

notificações no período úmido, e apenas quatro estados com o 
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mesmo percentual no período seco. Em relação ao percentual 

entre 5,0 e 15,1, o período de menor pluviosidade apresentou 

apenas um estado, São Paulo (6,0), já o período de maior 

pluviosodade apresentou quatro estados, sendo São Paulo o 

que apresentou maior percentagem (15,1%). 

A concentração dos casos nos grandes centros urbanos, 

deve-se a fatores discutidos por Tassinari, Pellegrini, Sabroza 

e Carvalho (2004) e Pelissari, Maia-Elkhoury, Arsky e Nunes 

(2011), como o intenso e desordenado processo de 

urbanização causado pelo rápido crescimento, a falta de 

saneamento básico e a produção e coleta inadequada de lixo 

propiciam condições ambientais favoráveis para a reprodução 

da população de roedores, principais reservatórios da doença, 

contribuindo como favoráveis ao adoecimento da população. 

Como fator potencializador, pode-se sinalizar as fortes chuvas 

sazonais em regiões tropicais, que ao provocarem enchentes e 

inundações, constituem-se em condição favorável para a 

exposição ao agente da doença por meio da transmissão 

hídrica podendo ocasionar epidemias de leptospirose em áreas 

urbanas. A epidemia da doença ocorre geralmente após 

períodos de ocorrência de temporais. 

Vasconcelos et al. (2012), evidenciou que a maioria dos 

casos do seu estudo tiveram contato com lama ou águas de 

enchente, sendo esta a principal fonte de infecção para a 

doença.  

   Uma análise, de caráter quantitativo, buscou o 

delineamento demográfico da população estudada, descrita na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número e proporção de casos de leptospirose 
segundo características demográficas. Brasil, 2004 a 2014. 
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Ign: ignorado 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação 

 

No tocante às características demográficas, prevaleceu 

o sexo masculino (78,5%), de faixa etária entre 20 e 39 anos 

(41,7%), com 04 a 07 anos de estudo (24,5%), de raça, 
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predominantemente, branca (45,6%) e que tiveram como local 

de infecção o domicílio (41,1%). 

Sendo o sexo masculino predominante para o 

desenvolvimento da enfermidade, mesmo assim não há 

definição que esta seja uma questão de predisposição de 

gênero, sugere-se que aconteça devido a maior exposição ao 

risco, como exemplo, no salvamento de vidas , como alerta 

Vasconcelos et al. (2012).  

Quanto ao local de infecção prevaleceu o domicílio, no 

entanto alguns autores e publicações (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DA SAÚDE, 2003; BHARTI et al., 2003), 

relatam que o agravo está relacionado com o trabalho, como 

profissões que lidam diretamente com esgotos, caixas d’água 

ou mesmo médicos veterinários, mas os dados estudados nos 

mostram uma outra realidade, alertando inclusive para as 

precárias condições de moradias existentes. 

Ao fazermos um recorte nos quesitos anos de estudo e 

raça-cor, temos a raça branca predominante com quase metade 

das notificações e a parda com pouco mais de 30%, já para 

anos de estudo o campo com maior porcentagem é o de 

ignorado ou branco, assim alerta-se para o preenchimento 

desse campo nas fichas de notificações, dificultando ou não 

permitindo a análise de variável por falta de qualidade desta no 

banco. 

O estudo realizado permitiu também observar e 

quantificar as características clínicas do agravo escolhido, 

sendo essas discriminadas na Tabela  2. 

 

Tabela 2. Número e proporção de casos de leptospirose segundo 
características clínicas. Brasil, 2004 a 2014. 
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Ign: ignorado 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação 
 

 Como registrado acima, em relação ao critério de 

confirmação do diagnóstico prevalece o laboratorial (86,3%) e 

a evolução clínica do agravo tende a cura (82,2%), sendo o 

óbito presente ainda em 10,1% dos casos notificados, tendo 

índice maior que o esperado pelo Ministério da Saúde que é em 

média de 9% dos casos notificados. 

 O critério de diagnóstico laboratorial mostrou-se como 

essencial para a confirmação da leptospirose, sendo bastante 

importante tal assertiva, vez que a enfermidade tem sintomas 

semelhantes a outras, tais como as arboviroses, dengue e 

chickungunya, sendo necessário a realização do diagnóstico 

diferencial. 

 O banco de dados analisado permitiu que fosse 

levantada uma variável social para ser discutida, como 

apresenta a Tabela 3. 

 
Tabela 3. Número e proporção de casos de leptospirose segundo 
característica social. Brasil, 2004 a 2014. 
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação 

 

 Notabiliza-se que os casos notificados de leptospirose 

compreendidos entre o período de 2004 e 2014, ocorreram 

majoritariamente em municípios que não são descritos como de 

extrema pobreza (94,2%). 

 As notificações da zoonose discutida ocorrem em todos 

os estados brasileiros de forma bem difundida, estando 

presente e bem significante até mesmo em locais com grande 

desenvolvimento econômico, como São Paulo, Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul (SOARES et al., 2010; TASSINARI 

et al., 2004), o que corrobora os resultados encontrados no 

período estudado, onde quase 95% dos casos notificados não 

estavam em municípios de extrema pobreza.   

  

4  CONCLUSÕES  

 

Os casos de leptospirose que foram notificados 

acometeram prioritariamente o sexo masculino na faixa etária 

de adultos jovens - tendo como fator sugerido a questão de 

população mais exposta ao risco, vez que nas situações de 

enchentes e inundações, são muitas vezes responsáveis pelo 

salvamento de vítimas - tiveram como local de infecção o 

domicílio e como critério de confirmação o laboratorial. 

A leptospirose é uma zoonose de caráter emergente, 

apresentando-se com índice significante de notificações em 
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todo o país. Sendo portanto, um agravo com relevância na 

saúde pública, por demandar gastos públicos, pelo 

adoecimento da população e por assim ser, resultar na 

diminuição da produtividade no trabalho, e ainda, tendo vista 

que a evolução pode levar a óbito.   

Por ser um agravo que está intrinsicamente ligado a 

questões ambientais, pode-se dizer que acontece por falta ou 

inadequação de saneamento, de coleta seletiva efetiva, de 

tratamento de resíduos sólidos adequado e até de drenagem de 

águas pluviais eficaz.  

Em períodos onde há grandes índices pluviométricos há 

tendência de surgimento de doenças de veiculação hídrica, 

sugestivo, inclusive, de picos epidêmicos de leptospirose, 

sendo importante adotar medidas preventivas. Logo, é preciso 

que o poder público cumpra seu papel de responsabilidade 

sanitária, promovendo ações que impliquem diretamente no 

enfrentamento de problemas e seus determinantes de saúde, 

seja através de drenagem adequada para controlar 

enfermidades, na elaboração de planos de contingência para 

evitar riscos à saúde humana quando das inundações e na 

valorização da consciência ecológica, promovendo construções 

de aterros sanitários, garantindo a coleta seletiva e o tratamento 

dos resíduos sólidos.  
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RESUMO: O câncer de pulmão é um dos cânceres mais 
frequentes no Brasil e o mais mata atualmente em todo o 
mundo.  O tabagismo é uma das maiores causas desta doença, 
aumentando até 20 vezes o risco de adquiri-la. Deste modo, o 
presente estudo teve como objetivo o gerenciamento dos 
índices de mortalidade por câncer pulmão em território nacional. 
Para isso, realizou-se um estudo documental-retrospectivo a 
partir de dados obtidos no Atlas On-line de Mortalidade (INCA 
– Ministério da Saúde). Pôde-se observar que no Brasil, as 
taxas de mortalidade por câncer de pulmão aumentaram 
progressivamente ao longo dos anos, para ambos os gêneros, 
no período de 1980 a 2009, este o número absoluto de mortes 
é superior em homens, porém houve foi em mulheres que foram 
registrados o maior aumento dessas taxas em mulheres no 
período de 2000 a 2009 em relação a 1980 a 1989. Observa-se 
ainda que o maior número de mortes aconteceu na região do 
Sudeste, região mais desenvolvida do Brasil. Também foi 
demonstrado que este tipo de câncer possui uma distribuição 
de mortalidade por todas as faixas etárias, atingindo 

mailto:demetrius@cbiotec.ufpb.br
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principalmente as idades de 50 a 79 anos.. Assim pode-se 
visualizar que este câncer se configura como um problema de 
saúde pública, afetando grande parte da população e se 
apresentando como uma alta letalidade nas últimas três 
décadas. 
Palavras-chave: Câncer de pulmão. Mortalidade. Brasil. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

o câncer é a segunda maior causa de morte por doenças, 

ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Conforme 

o documento World cancer report 2014 da International Agency 

for Research on Cancer (IARC), está previsto que nas próximas 

décadas, 80% dos mais de 20 milhões de novos casos de 

câncer, estimados para 2025, ocorrerão em países em 

desenvolvimento. Sabe-se ainda que os tipos de câncer mais 

incidentes no mundo são o câncer de pulmão, apresentando 

cerca de 1,8 milhão de novos casos, o câncer de mama, 

apresentando 1,7 milhão e o câncer de intestino, com 1,4 

milhão. Sendo mais frequentes para homens o câncer de 

pulmão, com 16,7%, e para mulheres o câncer de mama, com 

25,2%, desconsiderando os casos de câncer de pele não 

melanoma (INCA, 2016). 

Para o Brasil, no ano de 2016, o Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) estimou a 

ocorrência de cerca de 600 mil novos casos de câncer entre 

2016 e 2017. Desconsiderando os casos de câncer de pele não 

melanoma, os tipos de câncer mais frequentes serão próstata, 

pulmão, intestino e estômago em homens, e os cânceres de 

mama, intestino, colo do útero e pulmão em mulheres. 
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 Como se pode observar, o câncer de pulmão é um dos 

tipos de câncer mais frequentes no Brasil, e o câncer que mais 

mata atualmente em todo o mundo, provocando mais de um 

milhão de mortes a cada ano. E os fatores externos são 

considerados os principais responsáveis pela predisposição ao 

desenvolvimento deste tipo de câncer, por isso é um tipo de 

câncer mais comum em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, e em pessoas de sexo masculino (SUN et al., 2007). 

O tabagismo é uma das maiores causas desta doença, 

aumentando em até 20 vezes o risco de adquirir câncer de 

pulmão entre indivíduos não fumantes e fumantes passivos 

(CAVALCANTE; MARIA, 2005). Porém a estatística global 

demonstrou que cerca de 15% dos casos de câncer de pulmão 

em homens e 53% em mulheres não são atribuídos ao fumo, o 

que irá contabilizar cerca de 25% do total de casos de câncer 

de pulmão no mundo, podendo estes estarem associados a 

outros fatores externos como a poluição atmosférica, exposição 

ao radônio, sílica, cromo, níquel e arsênico além da exposição 

a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, também podem ser 

associados à predisposição de originar este tipo de tumor 

(ZAMBONI, MAURO, 2002).  

A fim de reduzir as altas taxas de incidência e 

mortalidade por câncer de pulmão, busca-se a implementação 

de práticas preventivas. Desde a década de 1980, foram 

implantadas no Brasil, por meio do Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo (PNCT), importantes ações de 

controles do tabaco, como ações educativas, inserção do 

tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde, proibição 

do fumo em ambientes fechados, proibição da propaganda nos 

meios de comunicação, advertências com imagens nas 
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embalagens destes produtos, entre outras, com a finalidade de 

reduzir as doenças e mortes relacionadas ao tabaco, dentre 

elas o câncer de pulmão (INCA, 2016). Porém mesmo com a 

implantação dessas medidas que são a principal forma de 

redução da ocorrência desta neoplasia, ainda se observam 

elevados números de mortes.  

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo o 

gerenciamento dos índices de mortalidade por câncer pulmão 

em território nacional, considerando as distintas regiões 

geográficas, a diferença de gênero, em distintas faixas etárias, 

para o período de 1980 a 2009. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo documental-retrospectivo realizado a 

partir de dados obtidos no Atlas On-line de Mortalidade (INCA 

– Ministério da Saúde) com acesso direto via internet pelo 

endereço https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/ com 

busca realizada pelo período de setembro e outubro do ano de 

2016. Este estudo reuniu informações sobre índices de 

mortalidade percentual e taxas absolutas do Câncer de 

Brônquios e Pulmões referentes às cinco regiões do Brasil: 

Nordeste, Norte, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Foi então 

considerada a progressão temporal das taxas de mortalidade, 

considerando três períodos distintos (1980 a 1989, 1990 a 1999 

e 2000 a 2009); também foi distinguido gêneros (masculino e 

feminino); e faixas etárias (entre 0-4 anos, 5-9 anos, 10-14 

anos, 15-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 

anos, 60-69 anos, 70-79 anos e 80 anos ou mais), sendo 

https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/
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considerado para este último aspecto, apenas os valores 

percentuais. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo dos anos, diversas mudanças ocorreram no 

estilo de vida da população, refletindo em uma alteração no 

perfil epidemiológico de mortalidade mundial. Neste contexto, 

percebe-se um aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis, dentre as quais se destaca o câncer. O câncer 

de pulmão, que já foi considerado uma doença rara, 

transformou-se em uma verdadeira epidemia do século XXI. 

Desde 1920, observa-se que o número de casos de câncer de 

pulmão começa a aumentar progressivamente (ZABONI, 2002; 

SALIMENA et al, 2010). 

No Brasil, observa-se que as taxas de mortalidade por 

câncer de pulmão também aumentam progressivamente ao 

longo dos anos, tanto para mulheres como para homens, e 

independente da região, como mostrado quando se compara as 

taxas de óbitos dos períodos de 1980 a 1989, de 1990 a 1999 

e de 2000 a 2009, porém, o Sudeste acaba reunindo o maior 

número de óbitos registrados em todas as décadas (Fig. 1 e Fig. 

2).   

Quando se observa a Figura (3) e Figura (4), 

constatamos ainda que o maior percentual de mortes para 

mulheres e homens, respectivamente, ocorreu na região do 

Sudeste, onde há a maior concentração econômica e 

populacional do país, enquanto as menores taxas de 

mortalidade aconteceram nas regiões do Norte e Centro-oeste 

(Fig. 3 e Fig. 4). Desta forma foi observado que a região 

Sudeste concentrou um total de 52,10% de óbitos femininos no 

período de 1980 a 2009, ou seja, mais de 50 % do total de óbitos 

que ocorreram no país. Esse percentual foi de 24,04% na região 
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Sul, de 14,42% na região Nordeste, na região Centro-oeste seu 

percentual foi de 5,82% e na região norte um total de 3,62% 

óbitos. Para os homens, neste mesmo período esse percentual 

foi de 53,27% óbitos no Sudeste, totalizando também, mais de 

50% do total de óbitos que ocorreram no país neste período. 

Esse percentual foi de 27,47% na região sul, na região nordeste 

ele se apresentou em um total de 11,18%, na região Centro-

oeste de 4,83% e na região Norte, foi observado um percentual 

de óbito masculino correspondente a 3,25%. 

Segundo o censo de 2010 do IBGE as regiões Centro-

oeste e Norte são as duas regiões menos populosas do país e 

as duas com maior território, além de possuírem menores taxas 

de poluição atmosférica, sendo essa uma das possíveis causas 

para o menor número absoluto de registro óbitos de câncer de 

pulmão tanto em mulheres quanto em homens. E as regiões 

mais urbanas e desenvolvidas do país, região Sudeste e região 

Sul, são também as regiões com maiores óbitos registrados por 

este tipo de câncer.  

 

Figura 1. Total de mortes por câncer de pulmão, segundo 
localização primária do tumor, em mulheres, nas distintas 
regiões do Brasil, do período de 1980-89; 1990-99; 2000-09. 
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Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 

Figura 2. Total de mortes por câncer de pulmão, segundo 
localização primária do tumor, em homens, nas distintas regiões 
do Brasil, do período de do período de 1980-89; 1990-99; 2000-
09. 

 
Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação 

sobre Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 

Esses dados corroboram com um panorama mundial, em 

que o aumento dos casos de câncer de pulmão vem 

aumentando e a maioria dos casos encontra-se nos maiores 

polos econômicos, sendo consideravelmente mais altos em 

regiões urbanas do que em áreas rurais (CORNFIELD et al., 

2009; JERNAL et al, 2009; FREITAS, 2010).  Em regiões 

urbanas, há uma maior tendência ao consumo do tabaco e 

exposição a sua fumaça, além de outros fatores como a 

exposição ao maior número de substâncias carcinogênicas, 

como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, oriundas da 

poluição atmosférica ocasionadas por veículos a motor e 
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indústrias (DUCHIADE, M. P., 1992; ZAMBONI, M., 2002; 

CANÇADO et al., 2006). 

Na Figura (5) demonstra-se que o total de óbitos por 

câncer de pulmão de 1980 a 2009, a maior mortalidade por 

câncer de pulmão, em todas as regiões do Brasil, acontecem 

em homens.   

Este perfil epidemiológico foi ainda descrito por Novaes 

e colaboradores (2008), que ao desenvolveram um estudo na 

cidade de Botucatu (São Paulo), demonstraram que 64% da 

população-alvo com câncer pulmonar, eram homens. E também 

é relatado nos Estados Unidos, que os homens representam os 

maiores alvos de câncer de pulmão (UEHARA; JAMNIK; 

SANTORO, 1998).  

Porém mesmo com números de óbitos por câncer de 

pulmão sendo menores em mulheres do que em homens, o 

número de óbitos de mulheres aumentam mais de três vezes 

do período de 1980 a 1989 para o período de 2000 a 2009, em 

todas as regiões enquanto para os homens, na região do 

Sudeste e do Sul, onde há o maior número de óbitos, estes 

registros referentes ao período de  1980 a 1989 para o período 

de 2000 a 2009, não chegam a aumentar nem 2 vezes (Fig. 1).  
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Figura 3. Percentual de mortes por câncer de pulmão, segundo 
localização primária do tumor, mulheres, nas distintas regiões 
do Brasil, do período de 1980 - 2009. 

 
Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 
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Figura 4. Percentual de mortes por câncer de pulmão, segundo 
localização primária do tumor, homens, nas distintas regiões 
do Brasil, do período de 1980 - 2009. 

 
Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 

Esta estase da progressão de mortalidade por câncer de 

pulmão em homens, e aumento da progressão da mortalidade 

nas mulheres já havia sido descrita em outras localidades do 

mundo (VECCHIA et al,1992; MALTA et al, 2007). Acredita-se 

que este perfil esteja associado ao aumento da exposição das 

mulheres aos fatores de risco, como o hábito de fumar, e por 

serem os homens o maior público atingido pelas campanhas 

educativas e preventivas (UEHARA; JAMNIK; SANTORO, 

1998; ZAMBONI, 2002). É importante considerar também que 

as mulheres são as mais acometidas por câncer de pulmão 

desenvolvidos independente do cigarro, do que os homens, um 

dos fatores associados a isto é a maior exposição feminina aos 
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vapores do óleo de cozinha, que possui substâncias 

mutagênicas e carcinogênicas como os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, citados anteriormente, aldeídos e outras 

substâncias mutagênicas. Além disso, fatores hormonais 

também se têm demonstrado importantes no surgimento deste 

tipo de câncer em mulheres não fumantes (SUN et al., 2007; 

NOVAES et al., 2008). 

Estudos mais recentes, inclusive realizados no Brasil, 

corroboram com esta alteração no perfil epidemiológico 

associado ao gênero, demonstrando uma aproximação em 

taxas de incidência e mortalidade para homens e mulheres 

(LYOTI, 2005; FREITAS, 2010). 

 

Figura 5. Total de mortes por câncer de pulmão, segundo 
localização primária do tumor, na população brasileira, nas 
distintas regiões do Brasil, do período de 1980 - 2009. 

 
Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade-SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 

O câncer de pulmão é multicausal, podendo reunir 

fatores hereditários, genéticos e ambientais na sua gênese, o 
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que torna todas as faixas etárias suceptíveis ao 

desenvolvimento do câncer (ALGRANTI; BUSCHINELLI; 

CAPITANI, 2010). 

Independente do tipo de câncer sabe-se que a faixa 

etária da população contribui para o aumento da incidência, 

visto que o envelhecimento traz mudanças nas células que 

aumentam a sua suscetibilidade a transformação maligna. Isso, 

somado ao fato de as células das pessoas idosas serem 

expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para 

câncer, explica em parte o porquê de o câncer ser mais 

frequente nesses indivíduos (BRASIL, 1996). Outra faixa etária 

que se destaca devido a alta taxa de mortalidade provocada 

pelo câncer, são as crianças e adolescentes. Diferentemente do 

câncer de adulto, o câncer da criança geralmente afeta as 

células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, 

enquanto que no do adulto as células afetadas são do epitélio, 

que recobre os diferentes órgãos (câncer de pulmão). Doenças 

malignas da infância, por serem predominantemente de 

natureza embrionária, são constituídas de células 

indiferenciadas, o que determina, em geral, uma melhor 

resposta aos métodos terapêuticos atuais (INCA, 2009).  

Na Tabela (1), pode-se visualizar uma distribuição da 

mortalidade por câncer de pulmão entre indivíduos do sexo 

feminino por todas as faixas etárias, com exceção apenas nas 

regiões Norte e Centro-oeste, em que em grupos com idade 

reduzida (crianças), de 0 a 14 anos no Norte e 10 a 14 anos no 

Centro-oeste, no período de 1980 a 1989, de 5 a 9 anos no 

Norte no período de 1990 a 1999, e de 5 a 14 anos no Centro 

oeste no período de 2000 a 2009, não apresentaram taxas de 

mortalidade. A Tabela (2) demonstra resultados semelhantes 
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para o sexo masculino, com distribuição de mortalidade em 

todas as faixas etárias, com exceção apenas nas regiões Norte 

e Sul, em que não foram apresentadas taxas de mortalidade em 

alguns grupos com menores faixas etárias. Para ambos os 

sexos e em todas as regiões (Tab. 1 e Tab. 2), observa-se um 

aumento da mortalidade, a partir de 40 anos, porém a 

predominância de óbitos acomete as faixas etárias de 50 a 79 

anos, acumulando 50% ou mais de óbitos, demonstrando que 

este grupo reúne as maiores vítimas fatais por este tipo de 

câncer. 

Sabe-se que os casos de câncer de pulmão podem estar 

relacionados a hábitos ocupacionais, logo sendo associado a 

pessoas de idade avançadas. Há 19 substâncias/situações de 

trabalho/ocupações comprovadamente associadas ao câncer 

de pulmão (ALGRANTI; BUSCHINELLI; CAPITANI, 2010). O 

Ministério da Saúde do Brasil editou uma portaria tornando 

compulsória a notificação de casos de câncer ocupacional 

(BRASIL, 2004) O Regulamento da Previdência Social — 

Decreto 3048/99 — alterado pelo Decreto nº 6.957, de 9 de 

setembro de 2009, apresenta uma lista de neoplasias 

relacionadas ao trabalho que são reconhecidas para fins 

previdenciários, entre os quais está o câncer de pulmão 

ocupacional (BRASIL, 1999). Demonstrando a importância dos 

fatores ocupacionais no desenvolvimento do câncer de pulmão 

na população brasileira. 

Mas, é reconhecido que a grande maioria dos casos de 

câncer de pulmão estão diretamente associados ao aumento do 

consumo de cigarro, destacando mais um hábito relacionado a 

indivíduos de idade avançada (CORNFIELD et al., 2009). 

Apesar do hábito de fumar ainda ser menor entre as mulheres, 
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estas apresentam maior susceptibilidade a serem fumantes 

passivas devido à convivência com homens consumidores do 

tabaco (UEHARA.; SANTORO; JAMNIK, 2010).  

Sabe-se que a fumaça produzida quando se fuma o 

tabaco pode ser dividida em corrente primária, que é inspirada 

e expelida pelo fumante e em corrente secundária, que é a 

fumaça gerada pela queima dos produtos do tabaco, sendo esta 

última com uma maior concentração de substâncias 

carcinogênicas do que a primeira, sendo assim extremamente 

danosa a indivíduos não fumantes expostos a ela (ZAMBONI, 

MAURO, 2002). Esta exposição passiva está ligada ao aumento 

do risco de desenvolver câncer de pulmão não somente na fase 

adulta como também na infância (WANG et al., 2014), de modo 

que se pode apresentar como um dos fatores que contribui para 

a distribuição da mortalidade por todas as faixas etárias em 

ambos os gêneros, inclusive a mortalidade infantil como 

demonstrado na Tab. 1 e Tab. 2. 

Outros fatores, que podem contribuir para o 

desenvolvimento deste tipo de câncer e ser responsável pelos 

óbitos na infância, são os fatores genéticos, que mesmo com o 

câncer de pulmão sendo considerada uma doença comumente 

causada por fatores ambientais, ainda possuem influência 

quanto a esse desenvolvimento. Um exemplo são as diferenças 

raciais que tornam indivíduos negros, ou descendentes, duas 

vezes mais propensos, em relação a indivíduos brancos, a 

desenvolver este tipo de câncer (SUN et al., 2007).  

Assim, o conhecimento da distribuição da mortalidade de uma 

doença em uma população pode contribuir no desenvolvimento 

de políticas de saúde preventivas e assistências que possam 
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ser elaboradas e implementadas, auxiliando na redução dos 

altos indicies de mortalidade. 
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Tabela 1A e 1B. Distribuição proporcional do total de mortes 
por câncer de PULMÃO, por faixa etária, de 0 a 39 anos na 
tabela 1A e de 40 a mais de 80 na tabela 1B, segundo 
localização primária do tumor, em mulheres, em todas as 
regiões do Brasil, no período de 1980 á 2009.  
1A. 

 

 
Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade – SIM  
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 
 

1B 

Região Década 
Faixa Etária (anos)  

40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Idade Ignorada 

Nordeste 
1980-1989 12,19 22,12 24,47 20,19 10,49 0,99 

1990-1999 11,88 20,26 25,78 21,51 12,00 0,72 

Região Década 
Faixa Etária (anos)  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 

Nordeste 

1980-1989 0,09 0,28 0,38 0,42 2,54 5,84 

1990-1999 0,19 0,10 0,27 0,68 1,62 5,00 

2000-2009 0,07 0,10 0,06 0,27 0,75 2,81 

Norte 

1980-1989 - - - 0,73 2,00 6,00 

1990-1999 0,18 - 0,27 0,81 1,88 4,30 

2000-2009 0,08 0,08 0,29 0,62 1,27 3,29 

Centro-Oeste 

1980-1989 0,21 0,21 - 0,41 1,86 3,83 

1990-1999 0,11 0,11 0,11 0,21 1,32 3,01 

2000-2009 0,05 - - 0,11 0,73 2,50 

Sudeste 

1980-1989 0,12 0,08 0,12 0,19 0,99 3,47 

1990-1999 0,03 0,03 0,02 0,15 0,56 2,96 

2000-2009 0,01 0,02 0,02 0,07 0,44 1,88 

Sul 

1980-1989 0,11 0,11 0,16 0,24 1,20 3,72 

1990-1999 0,06 0,04 0,07 0,22 0,77 3,16 

2000-2009 0,02 0,03 0,04 0,12 0,51 2,08 
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2000-2009 10,02 20,36 27,83 23,90 13,69 0,15 

Norte 

1980-1989 12,55 23,09 26,91 21,27 7,09 0,36 

1990-1999 11,82 21,75 26,23 20,23 11,55 0,98 

2000-2009 10,98 19,08 26,93 24,42 12,79 0,16 

Centro-Oeste 

1980-1989 11,48 24,41 24,30 23,47 9,00 0,83 

1990-1999 11,05 19,46 28,71 23,59 11,85 0,48 

2000-2009 8,87 19,19 27,36 26,74 14,43 0,03 

Sudeste 

1980-1989 9,76 21,32 28,46 24,36 10,91 0,23 

1990-1999 9,19 18,80 28,37 26,11 13,65 0,13 

2000-2009 9,64 19,69 25,86 26,30 16,02 0,06 

Sul 

1980-1989 10,70 22,12 27,80 23,31 10,08 0,44 

1990-1999 9,74 19,79 28,46 24,81 12,62 0,25 

2000-2009 9,47 19,75 27,14 26,00 14,78 0,06 

Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 
Mortalidade – SIM  

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 
Tabela 2A e 2B. Distribuição proporcional do total de mortes 
por câncer de PULMÃO, por faixa etária, de 0 a 39 anos na 
tabela 2A e de 40 a mais de 80 na tabela 2B, segundo 
localização primária do tumor, em homens, em todas as regiões 
do Brasil, no período de 1980 á 2009.  
1A 

Região Década 
Faixa Etária (anos)  

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 

Nordeste 

1980-1989 0,13 0,08 0,15 0,46 1,11 3,22 

1990-1999 0,09 0,07 0,09 0,40 1,09 2,49 

2000-2009 0,08 0,02 0,08 0,23 0,83 1,75 

Norte 

1980-1989 0,18 0,06 - 0,49 1,28 2,94 

1990-1999 0,15 - 0,15 0,45 1,28 1,93 

2000-2009 0,12 0,07 0,09 0,23 0,99 1,69 

Centro-Oeste 

1980-1989 0,14 0,05 0,09 0,32 0,88 3,18 

1990-1999 0,10 0,03 0,03 0,25 1,03 1,94 

2000-2009 0,02 0,02 0,03 0,06 0,51 1,29 
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Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 
Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 
2B 

Região Década 
Faixa Etária (anos)  

40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Idade Ignorada 

Nordeste 

1980-1989 10,34 24,23 32,01 21,17 6,65 0,44 

1990-1999 8,85 20,64 31,19 24,75 9,54 0,79 

2000-2009 7,36 18,49 29,17 27,75 14,18 0,07 

Norte 

1980-1989 9,54 25,75 30,34 22,75 5,99 0,67 

1990-1999 8,04 20,09 32,18 26,17 9,18 0,38 

2000-2009 6,43 18,41 31,24 28,84 11,77 0,12 

Centro-Oeste 

1980-1989 9,50 23,57 30,86 23,06 7,10 1,25 

1990-1999 7,60 22,53 33,06 24,12 8,61 0,70 

2000-2009 7,16 18,89 31,11 28,46 12,42 0,05 

Sudeste 

1980-1989 8,24 24,36 33,06 24,38 7,11 0,19 

1990-1999 7,07 19,74 34,86 27,10 8,98 0,20 

2000-2009 7,16 18,89 31,11 28,46 12,42 0,05 

Sul 

1980-1989 9,11 26,58 34,00 21,74 5,85 0,59 

1990-1999 6,99 21,64 36,09 26,07 7,39 0,15 

2000-2009 6,04 18,83 32,98 30,40 10,70 0,01 

Fonte: Adaptado MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre 

Mortalidade - SIM 

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância 

 

4 CONCLUSÕES  

Sudeste 

1980-1989 0,03 0,03 0,04 0,09 0,50 1,98 

1990-1999 0,02 0,01 0,03 0,10 0,35 1,55 

2000-2009 0,02 0,02 0,03 0,06 0,51 1,29 

Sul 

1980-1989 0,02 0,03 0,02 0,09 0,35 1,62 

1990-1999 0,01 - 0,03 0,07 0,31 1,25 

2000-2009 - - 0,01 0,03 0,22 0,77 
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No presente trabalho se pôde verificar um crescimento 

significativo das taxas de mortalidade por câncer de pulmão, 

tanto em homens quanto em mulheres no período de 1980 a 

2009. Mesmo com o número absoluto de mortes por esse tipo 

de câncer sendo superior em homens, foi possível observar o 

maior crescimento dessas taxas em mulheres, ocorrendo um 

aumento da mortalidade em todas as regiões do país de cerca 

de três vezes, no período de 2000 a 2009, em relação aos 

números apresentados em 1980 a 1989. Também foi possível 

visualizar atinge todas as faixas etárias, ocorrendo 

principalmente em idades de 50 a 79 anos, tanto para homens 

quanto para mulheres. 

O Brasil apresentou perfil similar ao de outros países do 

mundo, em que suas regiões mais desenvolvidas, Sul e 

Sudeste, foram também as que apresentaram maiores taxas de 

mortalidade por câncer de pulmão.  

E mesmo com as políticas educativas de controle ao 

tabaco, já que o tabaco é o fator externo que mais influencia no 

desenvolvimento do câncer de pulmão, como forma de prevenir 

o seu desenvolvimento, não houve diminuição dos números de 

mortes causadas por esta doença e sim o seu aumento, assim 

esses dados podem ser relacionados não somente ao consumo 

do tabaco, mas também a outros fatores externos. 

Assim pode-se visualizar facilmente que o câncer de 

pulmão se configura como um problema de saúde pública, 

afetando grande parte da população e se apresentando como 

um dos mais letais nas últimas três décadas. 
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RESUMO:Estudos realizados com gestantes tem verificado a 
falta de conhecimento das gestantes, em relação à saúde bucal, 
e comprovando a necessidade de programas voltados para 
esse público. O presente estudo teve como objetivo verificar o 
nível de conhecimento de saúde bucal das gestantes atendidas 
nas unidades de saúde do município de João Pessoa, 
relacionando ao perfil de higiene oral das entrevistadas. O 
desenho proposto para o presente foi um inquérito descritivo, 
com interpretações qualitativas e quantitativas, em que as 
gestantes responderam a um questionário. A análise dos dados 
quantitativos foi realizada com o programa SPSS 18.0.  Um total 
de 128 gestantes, em 15 unidades de saúde participou do 
estudo, 46,9% relataram ter recebido informações sobre 
cuidados odontológicos na gravidez, 100% reconhecem que 
problemas na boca afetam a saúde das pessoas, 40,9% 
acreditam que a gravidez pode causar problemas bucais, 54,5% 
relatou saber o que é cárie e 81,9% modificaram seus hábitos 
de higiene bucal durante a gravidez. Ao término desse estudo 
pôde-se concluir que as gestantes entrevistadas apresentaram 
um bom conhecimento nos cuidados em saúde bucal e faz-se 
necessário uma maior interação com os membros da equipe de 
saúde da família, para que eles também transmitam as 
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informações quanto aos cuidados bucais e a importância de 
visitar o cirurgião-dentista durante a gestação. 
Palavras-chave: Gestante. Saúde da família. Saúde bucal 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o período gestacional a mulher pode apresentar 

diversas alterações físicas, emocionais e sistêmicas que podem 

acarretar algumas mudanças transitórias importantes que se 

deve levar em consideração pelo profissional da odontologia. O 

corpo sofre diversas mudanças que podem, inclusive, atingir a 

saúde bucal da mulher. Daí a necessidade de todas as futuras 

mamães realizarem o pré-natal odontológico, apesar da 

evolução da odontologia e dos meios de comunicação, são 

muitas as dúvidas das gestantes sobre como cuidar dos dentes 

nesse período. (SILVA et al., 2009). 

O aumento da atividade hormonal, o aumento do débito 

cardíaco, a anemia, a variação da pressão arterial, o diabetes 

gestacional, as náuseas, vômitos, sonolência, dor e 

crescimento das mamas, falta de ar, sangramento da gengiva, 

as alterações gastrointestinais e respiratórias fazem parte 

dessas mudanças. (RITTER; SOUTHELAND,  2007). 

A gestação por si só não é responsável por determinadas 

manifestações como, por exemplo, a cárie dental e a doença 

periodontal, mas se faz necessário o acompanhamento 

odontológico no pré-natal, considerando que as alterações 

hormonais da gravidez poderão agravar as afecções já 

instaladas, por isto a gestante requer cuidados odontológicos 

tantos clínicos, quantos educacionais.  Considera-se  que,  por  

meio  de  ações  educacionais  na  Saúde  Bucal,  realizadas  

no  pré-natal  por  uma  equipe  multiprofissional, e orientada 
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por um cirurgião-dentista, a mulher poderá se conscientizar  da  

importância  de  seu  papel  na  aquisição  e  manutenção  de  

bons  hábitos  de  higiene  bucal,  de  uma  alimentação  

equilibrada,  zelando  por  sua  própria  saúde  e  de  seus  

familiares, tornando-se um agente multiplicador de informações 

e ações, mantendo uma  rotina que propicie qualidade de vida 

e bem estar familiar (SILVA et al., 2009). 

Estudos realizados com gestantes tem verificado a falta 

de conhecimento das gestantes, em  relação  a  saúde  bucal,  

e  comprovando  a necessidade de programas voltados para  

esse  público  (VIEIRA  e  ZOCRATO,  2007;  SCAVUZZI  et  

al.;  2008;  BASTIANI  et  al.;  2010). 

Com objetivo de ampliar os conhecimentos das 

gestantes sobre saúde esclarecendo os mitos e reforçando a 

prevenção estudos vem sendo realizados em diversas cidades. 

Vieira e Zocrato (2007) aplicaram um questionário 

semiestruturado abordando características sociodemográficas, 

econômicas e de comportamento e de conhecimento em saúde 

bucal, com 76 gestantes do município de Belo Horizonte – MG, 

com objetivo de  descrever  o  conhecimento  das  gestantes  

sobre  as  alterações  bucais  ocorridas  neste  período e verificar 

os fatores associados à crença da gestante de que a gravidez 

aumenta o número de cáries dentárias. A análise dos 

questionários demonstrou que grande parte das gestantes 

entrevistadas acredita que  a  gravidez  causa  cáries  e  que  o 

desconhecimento das gestantes sobre a relação cárie e 

gravidez perpassa por grupos de diferentes condições 

socioeconômicas e educacionais, o que evidencia uma 

necessidade de ações coletivas de educação em saúde 

direcionadas às gestantes. 
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Em estudos realizados em Feira de Santana – Ba, com 

220 gestantes, divididas em setor  público e privado, com o 

objetivo de analisar, comparativamente, o nível de 

conhecimento e prática das gestantes atendidas na rede 

pública e particular em relação à sua própria saúde bucal, 

através de um formulário com perguntas abertas e fechadas. Ao 

término do inquérito foi possível verificar que tanto as gestantes 

do setor público quanto àquelas do setor privado apresentaram 

carência de informações acerca da etiologia dos problemas 

bucais e, consequentemente, de métodos de prevenção e 

possibilidade de tratamento odontológico durante a gravidez. 

Sendo de extrema a implementação de um programa de 

atenção odontológica que priorize as gestantes, já que o 

período  gestacional  torna  a mulher mais receptiva a adquirir 

novos hábitos que refletirão na promoção de saúde bucal  de 

seus filhos (SCAVUZZI et al., 2008). 

Bastiani  et  al.  (2010)  avaliaram  o  conhecimento  de  

gestantes  quanto  à  prevenção, consequências  e  

oportunidade  de  tratamento  de  possíveis  alterações  bucais 

desenvolvidas na gravidez, através de um questionário com 

questões abertas e fechadas, com  80  gestantes  

frequentadoras  de  consultórios  médicos  particulares  e  de  

Unidades Básicas de Saúde da cidade de Maringá  –  PR. E 

concluíram haver uma necessidade de orientações  frequentes  

sobre  saúde  bucal  às  gestantes,  maior  integração  entre  

classe médica  e  odontológica  e  melhor  esclarecimento  sobre  

a  seguridade  do  tratamento odontológico. 

Alguns pesquisadores sugerem  a  utilização  de  

veículos  de  comunicação  com  grande  alcance,  pois,  dessa  

forma,  a  população  teria  um  aprendizado  lento,  porém  

constante, muitas vezes prévio ao aparecimento da gravidez. 
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Tal prática contribuiria para a desmistificação da atenção 

odontológica durante a gestação e na incorporação gradativa 

de novos conhecimentos e práticas de saúde bucal.  Percebe-

se, ainda, que alguns profissionais de saúde alimentam e 

proferem mitos e medos sobre atenção odontológica e saúde 

bucal relacionado ao período gestacional, quando na verdade 

deveriam ser os principais agentes para desmistificá-los.  

(CODATO  et  al.,  2011; NOGUEIRA et al., 2012). 

No entanto, sabe-se que as políticas atuais de saúde 

bucal, não contemplam um atendimento odontológico pré-natal 

integral, como sugere a promoção de saúde. Crenças e mitos 

que o tratamento odontológico durante a gravidez prejudica o 

desenvolvimento do filho, ainda acompanham mulheres 

gestantes e contribuem para dificultar o cuidado em saúde 

bucal neste período.  Por outro lado, tem-se que considerar uma 

dificuldade de acesso da população ao profissional, tanto na 

esfera particular quanto na pública (REIS et al., 2011). 

Diante da carência de estudos com gestantes no estado 

da Paraíba, em especial no município de João Pessoa, e da 

necessidade de conhecimento sobre a realidade de cada 

população, para um planejamento de trabalho específico, o 

presente estudo teve como objetivo verificar o nível de 

conhecimento relacionado ao perfil de saúde bucal das 

gestantes atendidas nas unidades de saúde do município de 

João Pessoa. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Considerações éticas 

A pesquisa foi submetida ao comitê de ética do Centro 

de Ciências da Saúde com parecer favorável a sua realização, 
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nº 851.623. Também foi submetido à secretaria de saúde, 

recebendo carta de anuência, antes de iniciar a aplicação dos 

questionários em cada unidade a mesma era apresentada nos 

distritos para receberem aprovação de execução.  

Área de Estudo 

A presente pesquisa foi realizada no município de João 

Pessoa. Foram entrevistadas, aleatoriamente, gestantes 

atendidas nas unidades de saúde do município de João 

Pessoa. A cidade de João Pessoa é dividida em cinco distritos, 

fazendo um total de 98 Unidades de Saúde da Família (USF).  

Sorteou-se 3 USF de cada distrito. 

Tamanho da amostra 

Todas as gestantes atendidas no período de março a 

maio de 2015,das unidades sorteadas, perfazendo um total de 

128 gestantes. 

Critério de elegibilidade 

Disponibilidade das mães em participar voluntariamente 

do estudo, após a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

Tipo de estudo 

O desenho proposto foi um inquérito descritivo, com 

interpretações qualitativas, em que as gestantes foram 

examinadas e entrevistadas em um único momento, uma vez 

que o objetivo da pesquisa era verificar a concepção das 

gestantes sobre os cuidados e práticas em saúde bucal nas 

unidades de saúde da família. 

Coleta de dados 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto para validação 

da metodologia e calibração, com a aplicação de questionários 
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a 20 gestantes. Em segida deu-se a aplicação dos 

questionários. 

Os questionários foram aplicados nas USF, por um único 

pesquisador, durante acompanhamento pré-natal dessas 

gestantes, nos dias específicos do atendimento de cada 

unidade. 

Análise Estatística 

A análise dos dados foi realizada com o programa SPSS 

for Windows 18.0 e incluío distribuição de frequência absoluta 

e relativa, com nível de significância de 0,05, p< 0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

João Pessoa, munícipio brasileiro, capital e principal 

centro financeiro e econômico do estado da Paraíba Com 

780 738 habitantes, é a oitava cidade mais populosa da Região 

Nordeste e a 24ª do Brasil e sua região metropolitana, formada 

por João Pessoa e mais onze municípios, tem uma população 

de 1 223 284 pessoas (IBGE/2014), a sexta maior do nordeste 

brasileiro.A cidade de João Pessoa está demarcada 

territorialmente sob a forma de Distritos Sanitários (DS), com o 

objetivo de organizar a rede de cuidado progressivo do sistema 

garantindo à população acesso aos serviços básicos, como 

também aos especializados e a assistência hospitalar. 

Para aplicação do nosso instrumento de pesquisa foram 

encontradas algumas dificuldades: a princípio nos trâmites 

burocrático a serem percorridos da secretaria de saúde/distritos 

sanitário/unidade de saúde, devido a divergência de 

informações entre os órgãos, ocasionando em alteração no 

nosso cronograma de aplicação do questionário, em um 

segundo momento, ocorreu a falta de compatibilidade de 
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horários do pré-natal (geralmente realizados no turno da 

manhã) com o horário de aulas da Universidade. 

No presente estudo foram aplicados 128 questionários 

com as gestantes, distribuídas em quinze unidades de saúde. 

As participantes apresentavam um perfil jovem, sendo a média 

situada entre os 25 anos, e idades gestacionais variadas, Os 

dados socioeconômicos evidenciam um perfil heterogêneo, 

observou-se que 70,3% das entrevistadas apresentavam 

alguma atividade remunerada, mostrando a crescente inserção 

da mulher no mercado de trabalho, onde a maioria apresentava 

renda entre um e três salários mínimos e as demais oscilam em 

menos que um salário 23,4% e mais de três salários 20%. 

Justificando o percentual de apenas 25,8% da amostra que 

recebiam o benefício do Programa Bolsa Família. Além disso, 

80,5% eram casadas ou moravam com seu companheiro “Tab. 

(1)”. 

 

Tabela 1: Distribuição das variáveis socioeconômicas das 
gestantes entrevistadas 

 N % 

Trabalha   

Sim 90 70,3 
Não 38 29,7 

Casada   

Sim 103 80,5 
Não 25 19,5 

Renda (salários mínimos)   

Menos que um 30 23,4 
1 a 3 72 56,3 
Mais que 3 28 20,3 

Filhos   

Não 51 39,8 
Até dois 63 49,2 

Mais de dois  14 10,9 

Bolsa família   
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Sim 33 25,8 
Não 95 74,2 

Escolaridade   

Fundamental I completo 3 2,3 
Fundamental I incompleto 1 0,8 
Fundamental II completo 16 12,5 
Fundamental II incompleto 9 7,0 
Nível médio completo 59 46,1 
Nível médio incompleto 14 10,9 
Nível superior incompleto - - 
Nível superior completo  26 20,3 
   

 Fonte: Pesquisa direta 2015 

 

Analisando o conhecimento em saúde bucal das 

gestantes “Tab.(2)”, pouco mais da metade afirmou não ter 

recebido, não apresentando diferença estatística significativa 

entre elas. Para aquelas que obtiveram a informação, o médico 

e o cirurgião-dentista foram os mais citados. Pouco mais da 

metade das gestantes relataram ter procurado atendimento 

odontológico durante a gestação, e as que não procuraram 

apresentaram variados motivos, sendo o mais significativo à 

dificuldade de acesso ao atendimento nos serviços públicos. 

Quando questionadas se os problemas de saúde bucal afetam 

a saúde sistêmica e se a gravidez poderia causar problemas 

bucais, mais de 90% das participantes responderam 

positivamente. E quanto aos problemas bucais mais frequentes, 

61,7% responderam ser a gengivite. Pouco mais da metade das 

gestantes participantes frequentavam grupos de gestante, dado 

insatisfatório para os princípios do Sistema Único de Saude 

(SUS).Tal participação e benéfica á mãe a ao filho, como um 

meio de trocas de saberes e participação popular, apoiada nos 

princípios do SUS. 
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O Ministério da Saúde (2000) reforça que as atividades 

educativas (pelas quais as gestantes constituem o foco do 

processo de aprendizagem) a serem realizadas em grupo ou 

individualmente devem conter uma linguagem clara e 

compreensível, a fim de promover orientações gerais sobre os 

cuidados na gestação, alterações fisiológicas e emocionais, 

cuidados com o recém-nascido, amamentação e planejamento 

familiar, assim como envolver o pai, respeitando a cultura e o 

saber popular para facilitar a participação ativa no parto. 

Essa participação em grupo de gestantes além de 

insatisfatório, é preocupante ao se reportar as informações em 

saúde bucal, pois o médico, mesmo com uma diferença mínima, 

ainda é o maior transmissor dessa informação, o que torna 

evidente a necessidade de uma maior participação do cirurgião-

dentista nas atividades de educação em saúde voltadas para 

gestante, seja de forma direta ou indireta, treinando seus 

agentes de saúde para disseminar os conhecimentos de 

maneira que essas informações possam chegar a uma maior 

parte das gestantes. Assim como, se faz necessário o 

desenvolvimento de mais atrativos, para uma maior 

participação dessas gestantes nos grupos desenvolvidos nas 

Unidades de Saúde.  

 

Tabela 2: Distribuição da f  requência das variáveis relativas ao 
conhecimento sobre cuidados bucal 

Recebeu alguma informação sobre cuidado bucal durante a gravidez? 

 N % 

Sim 60 46,9 
Não 68 53,1 

De quem?   

Médico 20 15,6 
Enfermeira 9 7,0 
Cirurgião-dentista 18 14,1 
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Fonte: Pesquisa direta 2015 

O bom entrosamento dos profissionais é de grande 

importância para a realização de um tratamento odontológico 

adequado. O serviço de saúde deve, como rotina, estabelecer 

busca ativa das gestantes de sua área de abrangência. De 

acordo com as atuais Políticas Públicasde  Saúde,  a  nova  

meta  dos  cirurgiões-dentistas integrados à Estratégia Saúde 

da Família (ESF) é trabalhar não só com a doença, mas 

principalmente  com  pessoas  saudáveis,  a  fim  de  orientá-

las  e  educá-las  quanto  à prevenção (SILVA; MARTELLI, 

2009). A equipe médico enfermeira e cirurgião-dentista devem 

trabalhar em perfeita interação e harmonia, integrando ações 

Familiares e amigos 5 3,9 
Televisão, revistas, jornais 
ou rádios 

7 5,5 
 

Não recebeu  69 53,9 

Procura atendimento odontológico na gravidez 

Sim 66 61,6 
Não 62 48,4 

Caso negativo, por quê?   

Medo 10 7,8 
Grávida não pode ir ao 
dentista 

8 6,3 

Dificuldade de ser atendida 29 22,7 
Outros 15 11,7 

Procurou 66 51,6 

Os problemas de boca afetam a saúde da pessoa? 

Sim 124 96,9 
Não 4 3,1 

A gravidez pode causar problemas na boca? 

Sim 117 91,4 
Não 4 8,5 

Se afirmativo, qual?   

 Cárie 38 29,7 
Gengivite 79 61,7 
Não sabe 11 8,6 
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educativas, curativas e preventivas em prol da gestante/bebê 

(BRASIL, 2006). 

Dentre as participantes apenas 15,6% afirmaram ter 

recebido informação de seus médicos ginecologistas sobre 

cuidados bucais, resultado semelhante encontrado por 

Bastianaet al. (2010), depois dos médicos, os dentistas eram os 

que forneciam informações sobre cuidados bucais. É 

importante analisar que 66 gestantes procuraram atendimento 

odontológico na gestação e apenas 18 relataram ter recebido 

informações de saúde bucal do dentista “Tab.2”, resultado 

preocupante para o município, evidenciando que o profissional 

da odontologia, mesmo trabalhando na saúde pública ainda 

encontra-se limitado ao seu consultório odontológico 

provavelmente focado em medidas curativas. 

Em relação ao conhecimento sobre as doenças bucais, 

objetivo principal do presente estudo, mais de 90% delas 

mencionaram saber o que cárie e gengivite, e quase 80% 

sabem que problemas bucais podem causar problemas na 

saúde em geral, reflexo do nível de escolaridade das 

questionadas “Tab.(3)”.  

 

Tabela 3: Frequência do nível de conhecimento de algumas 
doenças bucais 
Você sabe o que é cárie? 

 N % 

Sim 125 97,7 
Não 3 2,3  

O que causa a cárie? 

Não escovar os dentes 16 12,5 
Não usar o fio dental - - 
Comer doces 73 57,03 
Não ir ao dentista 12 9,37 
Problemas no estomago  - 
Não sabe 27 21,09 
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Você sabe o que gengivite?  

Sim 96 75 
Não 32 25 

O que causa a gengivite? 

Não escovar os dentes 12 9,3 
Não usar o fio dental - - 
Sangramento 83 64,8 
Não ir ao dentista - - 
Problemas sistêmicos - - 
Não sabe 33 25,7 

Procedimentos não permitidos  

Exodontia  25 19,5 
Anestesia 6 4,7 
Restauração 2 1,6 
Radiografia 59 46,1 
Limpeza 1 0,8 
Flúor 1 0,8 
Todos são permitidos 23 18 
Nenhum é permitido  10 7,8 
Não respondeu  1 0,8 

Fonte: Pesquisa direta 2015 

 

Os resultados positivos encontrados sobre o que é a 

doença cárie e gengivite é inócuo, pois analisando os fatores 

etiológicos assinalados pelas gestantes, nenhuma delas 

marcou mais de um fator causal “Tab. (3)”, ou seja, é possível 

dizer que elas sabem que existem a doença, mas não tem o 

entendimento de um doença multifatorial. Outro dado 

preocupante, que analisamos esse conhecimento fragilizado é 

ao constatar que ainda existem gestantes que acreditam que 

não podem fazer qualquer procedimento odontológico, 

incluindo uma simples limpeza ou aplicação de flúor. O fato das 

gestantes, em sua grande parte, estarem desinformadas sobre 

saúde bucal demonstra a realidade que predomina na 

assistência odontológica à população em geral, ou seja, o 

cirurgião-dentista negligenciasua  função  de  disseminador  de  
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aprendizagem em saúde bucal e este privilégio não está 

presente somente ao atendimento público, que por si só já é 

rotulado como ineficiente e ineficaz, o atendimento particular 

também deixa a desejar quando da atenção, e prevenção que 

deveriam ser dados a gestante (SCAVUZZI et al., 2008). 

 Além disso, é válido ressaltar que, quando analisamos a 

procura por atendimento odontológico, 48,4%, das gestantes, 

relataram não buscar tratamento durante a gravidez, sendo à 

dificuldade de acesso ao atendimento nos serviços públicos o 

motivo mais relatado, seguido de medo, e ainda existem 

aquelas que acreditam que grávida não pode ir ao cirurgião-

dentista “Tab. (2)”. Reforçando a ausência da participação do 

cirurgião-dentista no atendimento as gestantes.Resultado 

inferior ao estudo realizado em Araraquara, onde 57% das 

gestantes recusaram o tratamento odontológico durante a 

gestação, os pesquisadores acreditam que a desinformação 

sobre essa questão, muitas vezes, está associada à crença na 

área médica de que o atendimento odontológico durante os 

primeiros três meses de gestação é prejudicial ao bebê. 

(NOGUEIRA et al., 2012). Silva et al. (2009) acredita que 

crenças e mitos de que o tratamento odontológico realizado 

durante a gestação prejudica o bebê, ainda estão presentes, 

principalmente em área rural, dificultando a procura desses 

cuidados de saúde bucal, sendo necessário que o acesso à 

consulta odontológica no pré-natal torne-se rotina na Estratégia 

de Saúde da Família, para que as alterações bucais sejam  

detectadas precocemente, como determina as diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal. 

Por outro lado um resultado satisfatório observado em 

nosso estudo foi a modificação quantos aos cuidados bucais, 

maioria das gestantes afirmaram ter alterado seus hábitos com 
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a saúde bucal, escovando mais os dentes e a maior parte 

responderam utilizar fio dental “Tab.(4)”.  

 

Tabela 4: Distribuição das gestantes quanto às práticas em saúde bucal 

Você modificou seus cuidados com a saúde bucal durante a 

gravidez? 

 N % 

Sim 105 82 

Não 23 18 

Em relação a escovação:  

Escova mais 101 78,9 

Escova menos 6 4,7 

Não escova 21 16,4 

Usa fio dental?  

Sim 84 65,6 

Não 44 34,4 
Fonte: Pesquisa direta 2015 

 

Com a experiência nesse estudo, podemos concordar 

com Konishi e Abreu e Lima (2002) que mencionam a valiosa  

importância do  pré-natal  odontológico para a saúde bucal 

destas gestantes, incluindo ações educacionais como a de 

desmistificar  crenças  e  preocupações  da  gravidez  e  o  

tratamento  odontológico,  conscientizar  a  respeito dos 

problemas bucais, orientar a importância do controle da placa, 

o uso do  flúor  e os cuidados com a saúde bucal do futuro bebê, 

levando em conta o estado emocional e fisiológico que se 

encontra. 
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4 CONCLUSÕES  

 

- Metade das gestantes afirmou ter recebido algum 

conhecimento, sendo o médico o principal responsável por essa 

transmissão, ficando clara a necessidade de uma maior 

participação do cirurgião-dentista nos grupos de gestantes em 

suas unidades de saúde. 

- A grande maioria relatou  saber o que era a cárie e 

gengivite, porem confrontando com as respostas dos seus 

fatores etiológicos não fica claro seu conhecimento como 

doença multifatorial. 

 - Quanta as práticas de saúde bucal, verificou-se que 

muitas afirmaram que melhorou durante a gravidez, fazendo a 

escovação bucal com mais frequência; enquanto que quando 

questionadas sobre o uso do fio dental, a maioria afirmou não 

utilizar; 

Evidencia-se uma necessidade de maior 

interdisciplinaridade por parte da equipe da Estratégia Saúde 

da Família, para que o conhecimento e a importância do 

cuidado pré-natal odontológico seja dinamizado e 

principalmente vivenciado como prática rotineira de 

estabelecimento e manutenção da saúde da mãe e do bebê.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é elaborar uma revisão 
bibliográfica utilizando as bases de dados Scientific Eletronic 
Libray Online (SCIELO), o Google Acadêmico e a Biblioteca 
Virtual em Saúde, sobre as circunstâncias da transmissão 
materno-fetal do vírus HIV, bem como o contágio através da 
placenta e no momento do parto, as dificuldades de 
amamentação, a condição nutricional da criança e a questão da 
doação de leite materno. A transmissão pela placenta tem papel 
especial por ser um facilitador do transporte de nutrientes e por 
interferir no processo de defesa. O momento do parto é a 
principal forma de infecção para a criança, devendo-se ter o 
cuidado pré-natal e as devidas precauções, tal como 
administração de medicamentos. O impedimento da 
amamentação é uma forma de evitar a transmissão para o bebê 
e, a criança precisará de maiores cuidados por questões 
nutricionais que repercutirão na sua saúde, presente e futura. 
Portanto é muito importante um plano compartilhado com 
propostas terapêuticas que envolvam todas as dificuldades e 
anseios da paciente e grupos de discussão com apoio 
psicológico sobre o HIV. A equipe multiprofissional de saúde 
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tem um papel essencial, a qual deve ligar-se a pesquisadores e 
familiares para constituir a base do vínculo e cuidado integral. 
A utilização dos Bancos de Leite Humanos (BLHs) é uma 
alternativa para o contexto nutricional do neonato. 
Palavras-chave: Transmissão vertical. Gestação. 

Amamentação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 20 anos, a epidemia da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) vem assumindo grande 

importância epidemiológica. Atualmente os dados mostram que 

aproximadamente 85,0% dos casos em menores de treze anos 

no Brasil têm como modalidade de transmissão do HIV, a 

vertical (BRASIL, 2002).  

O número crescente de mulheres infectadas no Brasil 

resulta num número também crescente de crianças nascendo 

com o vírus da AIDS. Desde a década de 80, a transmissão 

vertical, ou seja, a transmissão do HIV da mãe infectada para o 

filho por via transplacentária, no trabalho de parto, parto ou 

amamentação, tem predominado de forma marcante, sendo o 

primeiro caso notificado e confirmado de soropositividade por 

este tipo de exposição em 1985 (VERMELHO, SILVA, COSTA, 

1999). 

O vírus da imunodeficiência humana apesar da sua longa 

história relacionando o tabu da transmissão por via sexual e as 

questões de gêneros que circundam a sociedade em pleno 

século XXI, a transmissão por via materno-fetal ainda é tomada 

como segundo plano, principalmente nos debates acadêmicos 

e midiáticos. Com isso, a preocupação que concentra dois 
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seres, a progenitora infectada e o recém-nascido com variável 

saúde, retoma o risco eminente de contaminação a qualquer 

instante.  

 Nesse panorama, a utilização do termo feminização do 

HIV fez com que houvesse uma atenção voltada a essa classe 

e assim, correlacionar os casos de infecção pelo vírus em 

crianças. A partir de alguns determinantes estruturais, foi 

possível identificar que as mulheres são mais vulneráveis à 

infecção pelo HIV do ponto de vista biológico. A superfície da 

mucosa vaginal exposta ao sêmen é relativamente extensa, e o 

sêmen tem uma concentração de HIV (livre e no interior das 

células) significativamente maior do que o líquido vaginal. Além 

disso, há uma maior direcionalidade do sêmen que é ejaculado, 

ou seja, eliminado sob a forma de jato, frente ao líquido vaginal, 

que se difunde por espalhamento (CHIRIBOGA, 1997; COLL et 

al., 1999; BASTOS, 2001).  

Analisando o Sistema de Informação e Agravos de 

Notificação (SINAN), existem 23.433 casos desde o 1982 até 

2014 que foi o último ano de atualização do sistema, 

demonstrando números que devem ser observados com maior 

rigor e preocupação pela sociedade brasileira.  

Neste contexto, o momento em que mais ocorre a 

transmissão materno-fetal, concentra-se no parto, seguida no 

ambiente intrauterino e por último através do aleitamento 

materno. A utilização desses medicamentos antirretrovirais 

durante o período gestacional bem como no momento do parto 

e a administração no recém-nascido é um meio profilático para 

evitar a transmissão do vírus. (BRASIL, 2010)  
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 A partir desses pressupostos, esta revisão bibliográfica 

tem como objetivos abordar a transmissão vertical do vírus HIV, 

relatar os obstáculos do aleitamento materno em pacientes 

soropositivas, as condições nutricionais dessas crianças até os 

6 meses de idade e doação de leite materno. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho constitui-se de um levantamento 

exploratório, em que realizou-se uma revisão bibliográfica, onde 

foi abordada a questão da transmissão materno-fetal do vírus 

HIV, abrangendo os contextos social e nutricional – tanto da 

mulher, quanto do neonato, com o objetivo de avaliar, organizar 

e integrar os trabalhos que abordam o tema em estudo.  

Na pesquisa foram utilizados trabalhos científicos  e 

artigos acadêmicos. A busca foi realizada nas bases de dados 

Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO), o Google 

Acadêmico e a Biblioteca Virtual em Saúde utilizando-se os 

seguintes descritores: transmissão vertical, HIV em gestantes, 

mães soropositivas, gestação, placenta, parto, estado 

nutricional, obstáculos da amamentação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

3.1 Transmissão do vírus HIV através da placenta  

 

O significado da soropositividade ativa angústias 

primitivas que se ampliam quando a gestação se dá sob o signo 

da AIDS, remetendo o imaginário social à dor, à doença e 
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sobretudo à morte (SANCHES,1997). Diante dos reais riscos de 

gerar um filho que, em algum momento, pode adoecer e até 

morrer faz com que a mãe se mostre muitas vezes perplexa e 

confusa em relação à saúde do recém-nascido 

O HIV pode ser transmitido para o recém-nascido na 

gravidez, no parto ou na amamentação; esta é a chamada 

transmissão vertical/materno-fetal. A taxa desse tipo de 

transmissão em pacientes que não receberam a terapia 

antirretroviral pode chegar até 25%, já em casos de terapia 

administrada, o percentual não ultrapassa 2% (MARTINEZ et 

al., 2016). Conforme Brito et al., (2006) cerca de 65% das 

ocorrências da transmissão são durante o parto e os 35% 

restantes são decorrentes da via intra-útero, principalmente nas 

últimas gestações e, diante desse cenário, a precaução durante 

as etapas citadas deve ser ainda mais acentuada.  

Vários fatores virais, maternos e obstétricos podem estar 

associados à transmissão e um desses é a placenta. Numa 

gravidez sem interferência do vírus HIV, a placenta tem função 

de facilitar o transporte de nutrientes, promover as trocas 

gasosas entre mãe e feto, atuar com propriedades imunológicas 

e produzir hormônios para a gestação; a membrana placentária 

também separa o sangue da mãe e do feto. No caso em que se 

envolve o vírus, essa barreira de proteção contra toxicidade e 

microorganismos é alterada e o mesmo pode atravessá-la, 

atingindo a circulação fetal e promovendo a infecção 

(MARTINEZ et al., 2016). 

As trocas entre mãe-bebê ocorrem antes mesmo do 

parto, mas a membrana trofoblástica durante o parto modifica-
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se com o rompimento do trofoblasto, fazendo com que ocorra 

uma intensidade maior na passagem. Os vírus podem cruzar a 

placenta por transporte ativo, passivo ou por infecção das 

células trofoblásticas; essas células, em alguns casos, 

expressam um tipo de receptor (CD4), que é o alvo principal do 

HIV (ORTIGÃO, 1995). De acordo com Martinez et al., (2016) 

essas células da placenta produzem muitas citocinas que são 

associadas ao processo de fragilização da barreira com a 

danificação dos trofoblastos; este ponto também contribui para 

maior susceptibilidade à infecção.  

Alguns fatores são importantes para a tentativa de 

controle da infecção por parte da placenta: a progesterona e a 

gonadotrofina coriônica (hCG), ambas interferem na replicação 

viral. A primeira é um inibidor da síntese de TNF (Fator de 

Necrose Tumoral), este que é estimulado pelo HIV a ativar a 

replicação viral; com a inibição isso não ocorre. Já a 

gonadotrofina suprime a ação da transcriptase reversa e 

bloqueia a transmissão de vírus pelo contato entre as células, 

mas é necessário atentar para a concentração do hormônio, 

pois ela depende do tempo da gestação e da produção pela 

placenta (MARTINEZ et al., 2016). 

 

3.2 O momento do parto  

 

 A transmissão do vírus HIV no momento do parto é o 

principal motivo de infecção da criança com mães soropositivas. 

A responsabilidade de um acompanhamento integral e 

acessível desde o pré-natal deve ser de competência dos 

setores de saúde brasileiro e da própria gestante. Logo na 
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primeira consulta, com a autorização da gestante, a testagem 

do HIV a partir do Elisa é recomendada, seguida no terceiro 

trimestre da gestação. Caso ocorra a positividade, deve-se 

repetir o teste Elisa e realizar o Western-blot como segunda 

amostragem. Se prosseguir a positividade, é necessário 

encaminhar a paciente para o Centro Especializado no Controle 

e Tratamento da AIDS (IPPMG) e o acompanhamento contínuo 

no pré-natal. A partir desse resultado, as condutas terapêuticas 

tomarão formas e princípios para as particularidades nos casos 

(BRASIL, 2010). 

 O momento do parto é uma integração e confusão de 

sentimentos que abre porta para diversas preocupações. A  

concentração para que a criança nasça saudável de acordo 

com os cuidados tomados no pré-natal, é responsabilidade da 

equipe que estiver assistindo. Em virtude a isso, a proteção da 

equipe durante os manejos clínicos e obstétricos no parto deve 

seguir as normas universais para que não ocorra contaminação 

destes integrantes. 

 A definição de qual via de parto deverá ser tomada, 

baseia-se no resultado da carga viral materna obtida na 34ª 

semana de gestação em conjunto a análise obstétrica. Caso a 

mulher possua uma carga viral <1000 cópias/ml, deverá existir 

a discussão entre paciente e equipe sobre qual via de parto será 

adotada, podendo elencar a eutocia ou a conduta operatória. 

Nestes casos, os estudos demonstraram que essa carga viral 

não ocasiona riscos ao recém-nascido. Entretanto, caso a 

mulher apresente carga viral desconhecida ou >1000 cópias/ml, 

deverá ser feito obrigatoriamente a cesária eletiva. 
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    Segundo as Recomendações para Profilaxia da 

Transmissão Vertical do HIV (2010) a cesariana eletiva deve ser 

realizada antes do início do trabalho de parto, com a finalidade 

de reduzir a transmissão vertical do HIV, encontrando-se as 

membranas corioamnióticas integras. Este tipo de 

procedimento deve ser agendado na 38ª semana para que a 

paciente não entre em trabalho de parto e consequentemente 

ocorra a ruptura das membranas corioamnióticas 

 No momento do parto, é necessário a administração 

endovenosa do antirretroviral Zidovudina (AZT), até o 

nascimento e clampeamento do cordão umbilical que deve ser 

necessário para impedir a ordenha. Também, o uso de 

procedimentos invasivos deve ser vetado como a cordocentese, 

amniocentese, amniotomia, uso do fórceps. Caso haja o parto 

por via vaginal, deve ser evitado a episiotomia (BRASIL, 2010). 

 Um dos problemas que podem ser evidenciados, retoma 

a importância do pré-natal desde o primeiro momento da 

descoberta da gestação. Entretanto, ainda existem pessoas 

resistentes ou que possuem falta de conhecimento sobre o 

assunto e chegam ao momento do parto sem mesmo ter feito 

os principais cuidados a partir de uma simples sorologia de HIV. 

No momento do parto, é necessário a realização do teste e 

iniciação do tratamento mais rápido possível para que a criança, 

caso a mãe seja soropositiva, não contraia o vírus.   
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3.3 Obstáculos do aleitamento materno em pacientes 

soropositivas  

 

A amamentação é considerada um símbolo da 

maternidade e além da questão fisiológica, abrange dimensões 

culturais, sociais e históricas. Com a aquisição do vírus HIV pela 

mulher, o cenário de aleitamento é transformado e restrições 

são feitas, gerando conflitos, dificuldades e sofrimento para as 

mães (MORENO; REA; FILIPE, 2006). O risco de transmissão 

do HIV na amamentação é em torno de 7 a 22% e, diante disso, 

são tomadas algumas estratégias; a principal delas é a 

exclusão do aleitamento materno. Existe a possibilidade do leite 

materno ser processado e através da pasteurização, ele se 

tornar HIV inativo; contudo essa opção ainda é pouco discutida 

e indicada. No Brasil, a orientação comum destinada às mães 

sobre a alimentação é a de suspensão da amamentação e 

consequente substituição por uma fórmula infantil ou 

industrializada (PAIVA; GALVÃO, 2004). 

Após o parto medidas clínicas ou não-hormonais e 

farmacológicas devem ser usadas para evitar a transmissão 

materno-fetal pela lactação. Dependendo da análise do caso, o 

método farmacológico de supressão deve ser evitado, pois 

provoca uma diversidade de efeitos colaterais e dificulta um 

processo que já possui suas complicações. A forma mais 

“simples” e também mais utilizada é a compressão das mamas 

(enfaixamento), juntamente com a aplicação de compressas de 

gelo para alívio do desconforto que as ataduras podem causar; 

o procedimento é recomendado por dez dias e tem um grande 
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percentual de sucesso nos casos se realizado corretamente 

(MORENO; REA; FILIPE, 2006).  

Diante do cenário apresentado, pode-se inferir que os 

obstáculos são imensos para a mãe que precisa lidar com o fato 

de ser portadora do vírus e também não ter a possibilidade de 

realizar a proximidade com o filho durante a amamentação. A 

situação gera diversos questionamentos nas pessoas próximas 

e a mulher sente a necessidade de buscar respostas para o 

não-aleitamento, ficando assim exposta à julgamentos e a uma 

situação de fragilidade imensa. A dor, o sofrimento e a angústia 

desse momento complexo podem refletir na sua evolução e, por 

conseguinte, no desenvolvimento do seu filho, sendo 

necessária a construção do apoio psicológico pela equipe de 

saúde; esta que deve explicitar todas as questões sobre o 

quadro vivido e como ele pode ser enfrentado.  

 

3.4 Condições nutricionais da criança até os 6 meses de 

idade e doação de leite materno  

 

 A gestação traz para as mulheres um período de 

constantes e inegáveis mudanças, sejam elas hormonais ou até 

mesmo físicas. Dentre essas situações, surge a questão do leite 

materno – que advém, justamente, das ações produzidas pelos 

hormônios estrógeno, progesterona, ocitocina e prolactina. 

Sabe-se, ainda, que ele constitui-se como uma significativa 

condição nutricional para a criança.  

 Sendo portadora do vírus da imunodeficiência humana 

recomenda-se que não haja a prática da amamentação. De 

acordo com Lamounier, Moulin e Xavier (2004) 35% da 
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transmissão ocorre via aleitamento materno – onde a carga viral 

no leite é determinante no risco de transmissão; sendo 

guardado os 65% para transmissão vertical durante o trabalho 

de parto e o parto propriamente dito.  

Segundo Antunes et al., (2008) constata-se a maior 

incidência de diarreia, pneumonia, bronquites, gripe, paralisia 

infantil, infecções urinárias, otite e infecção no trato intestinal 

nas crianças não amamentadas com leite materno. Salienta-se 

que, na perspectiva da alimentação, o estabelecimento da 

microbiota do bebê também é fator de oferta importante de 

nutrição no que concerne a devido implantação dessa flora 

intestinal, o que se não ocorrer de forma correta pode levar até 

a desnutrição.  

A amamentação no primeiro ano de vida pode ser a 

estratégia mais prática para reduzir a mortalidade pós-neonatal 

oriunda de infecções. Visando a fase adulta, os benefícios da 

amamentação natural também são importantes. Há a 

correlação na diminuição de risco para doenças 

cardiovasculares, redução ou adiamento do surgimento de 

diabetes em indivíduos susceptíveis; risco reduzido de 

desenvolver câncer antes dos 15 anos por ação 

imunomoduladora fornecida pelo leite, reduzindo também o 

risco de disfunção neurológica pela metade (ANTUNES et al., 

2008).  

 Em estudo mais recente, foi comparado o estado 

nutricional de crianças em aleitamento materno exclusivo 

(AME) e aleitamento materno misto (AMM) até os seis meses 

de idade. Nesse segundo caso, usou-se água, sucos, frutas, 
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leite de vaca e artificial, dentre outros alimentos. Em uma 

amostra de 80 bebês, com dados coletados no segundo, quarto 

e sexto mês de vida, notou-se uma adequação significativa no 

que se refere ao Índice de Massa Corporal (IMC) nos três 

períodos avaliados para os que receberam o AME, 

demonstrando que estas apresentaram melhor estado 

nutricional, sem nenhuma criança obesa e menor número de 

baixo peso (SANTOS; BISPO; CRUZ, 2016). 

Nas 40 crianças amamentadas exclusivamente com leite 

materno, foi possível perceber que em nenhum dos três 

períodos houve crianças obesas e, poucas em condição de 

baixo peso observou-se 3, 4 e 3 no 2º, 4º e 6º mês, 

respectivamente, e com sobrepeso 2, 7 e 3 no 2º, 4º e 6º mês, 

respectivamente, Fig. (1). 

   

Figura 1. Estado nutricional das crianças sob aleitamento 
materno exclusivo (AME) durante os seis primeiros meses de 
vida, segundo IMC. 

 
Fonte: (SANTOS; BISPO; CRUZ, 2016). 
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Já entre as 40 crianças que não usufruíram do leite 

materno, já se nota um aumento de duas condições, Fig. (2). 

Assim, 5 crianças no segundo mês, 6 no quarto mês e 4 no 

sexto mês ficaram abaixo do peso. A relação de obesidade 

notabilizou-se com 1 caso no sexto mês de vida. Já a questão 

do peso adequado não alterou muito entre os dois gráficos. No 

primeiro, onde crianças receberam o AME, 33 crianças estão 

no segundo mês, 30 no quarto mês e 32 no sexto mês. O 

segundo, com AMM, demonstra que 35 crianças no segundo 

mês, 29 no quarto mês e 34 no sexto mês também possuem 

peso adequado. Percebe-se que a variância deste quesito foi 

mínima para ambos os casos. Dessa forma, constata-se que o 

exclusivo aleitamento materno interfere na condição nutricional, 

já que confrontando os dados nota-se o IMC mais adequado no 

primeiro caso, de Aleitamento Materno Exclusivo (AME). 

Figura 2. Estado nutricional das crianças sob aleitamento 
materno misto (AMM) durante os seis primeiros meses de vida, 
segundo IMC. 

 
Fonte: (SANTOS; BISPO; CRUZ, 2016)  
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 O Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite 

afirma que o aleitamento materno cria fortes vínculos afetivos 

entre mãe e filho e complementa a ação do sistema imunológico 

do recém-nascido, protegendo contra infecções respiratórias, 

intestinais e, principalmente, de proteção. A prática do 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, por si 

só, reduziria em até 13% a mortalidade infantil no Brasil. O 

índice representa 7.800 mortes a menos de crianças a cada ano 

(BRASIL, 2010). 

Pensando-se no bem-estar, uma forma de manter a 

amamentação própria da mãe soropositiva seria o uso da 

técnica de pasteurização (aquecer na temperatura de 62,5 ºC a 

30 minutos e, em seguida, resfriar rapidamente), o que 

permitiria a continuação da prática sem maiores riscos para o 

bebê (LAMOUNIER; MOULIN; XAVIER, 2004). Porém nota-se 

que esse é um recurso um tanto restrito pela precisão de tempo 

e temperatura que deve ser abordada. 

Uma estratégia cabível que pode ser ofertada à mãe 

soropositiva é receber a doação de leite materno. Importante 

destacar que tal prática se mostrou mais consolidada na década 

de 1980, onde se iniciaram ações de incentivo ao aleitamento, 

sendo exclusivo até os 6 meses de idade e em conjunto com 

alimentos complementares até os 2 anos de idade da criança. 

Levando em consideração que muitas mães possuem algumas 

dificuldades, até mesmo em relação a não produção de leite, a 

retirada e oferta nos Bancos de Leite Humano (BLHs) foi uma 

vitória importante, sendo esta uma prática voluntária, que vem 

tornando-se mais comum e de maior visibilidade (PELLEGRINE 
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et al., 2014). Atualmente, cadastrados na Rede Brasileira de 

Bancos de Leite Humano existe um total de 393 BLHs no Brasil.  

Percebendo a importância da prática, instituiu-se em 

1981 o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno, tornando a iniciativa responsável por melhorar os 

indicadores relativos à oferta e distribuição de leite para recém-

nascidos, sobretudo os que estão em UTI neonatal (BRASIL, 

2010). Apesar da implantação da política ter vindo como um 

ponto extremamente positivo e bem reconhecida, deve-se 

haver propagação de campanhas e conscientização das 

mulheres, tanto nas Unidades de Saúde, mídias, conversas 

entre doadoras e não doadoras, entre outros locais e recursos 

disponíveis. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 É importante um plano compartilhado com propostas 

terapêuticas que envolvam todas as dificuldades e anseios 

da paciente e grupos de discussão com apoio psicológico 

sobre o HIV. 

 A equipe multiprofissional de saúde tem um papel 

essencial, a qual deve ligar-se a pesquisadores e familiares 

para constituir a base do vínculo e cuidado integral. 

 A utilização dos Bancos de Leite Humanos (BLHs) é uma 

alternativa para o contexto nutricional do neonato. 
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RESUMO: O sistema prisional é caracterizado por uma quadro 
de extrema violência. A violência contra mulher, independente 
da forma em que é praticada, seja física, moral, sexual ou 
psicológica pode ocasionar graves consequências em sua vida, 
incluindo a contaminação pelo vírus HIV. Diante do preocupante 
cenário, a presente pesquisa teve como objetivo analisar a 
violência sexual como fator de vulnerabilidade ao HIV/Aids 
entre mulheres privadas de liberdade. Trata-se de uma 
pesquisa analítica de natureza qualitativa realizada no Centro 
de Reeducação Maria Júlia Maranhão, na cidade de João 
Pessoa-PB. A população foi composta por todas as apenadas 
em reclusão no período de coleta de dados e a amostra foi 
estimada em 21 reclusas. Foi utilizado um roteiro de entrevista 
semiestruturada. Os dados foram analisados pela técnica de 
análise de conteúdo e discutidos com a literatura. Nos 
resultados, as reclusas afirmaram não existir violência sexual 
na penitenciária e apontaram a frequente ocorrência de 
violência física entre elas, revelando a possibilidade de 
transmissão do HIV e demais DST´s através da violência 
sexual. Sugere-se que algumas informações podem ter sido 
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omitidas pelas participantes, devido ao receio de castigos ou 
repressão por parte do sistema. Espera-se que o presente 
estudo venha a contribuir para uma melhor reflexão sobre a 
violência no ambiente prisional, bem como na assistência à 
saúde dessa população.  
Palavras-chave: HIV. Aids. Violência contra a mulher. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A epidemia ocasionada pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) tem sido considerada como um fenômeno global, 

contínuo e dinâmico (RODRIGUES; PERREAULT, 2013). 

De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/Aids (UNAIDS), estima-se uma média de 2,3 milhões 

de novas infecções por HIV no ano de 2012, 35,3 milhões de 

pessoas vivem com HIV no mundo e 1,6 milhões de pessoas 

foram a óbito por enfermidades relacionadas a aids. No Brasil, 

existem mais de 718.000 pessoas com idade entre 15 e 49 anos 

que são portadoras do HIV e que, aproximadamente, 150.000 

desconhecem seu estado sorológico (UNAIDS, 2015). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), os indivíduos 

que se encontram em frequente comportamento de risco e alta 

vulnerabilidade para a infecção são os usuários de drogas 

injetáveis, profissionais do sexo, caminhoneiros, garimpeiros e 

pessoas em situação de privação de liberdade (BRASIL, 2005). 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

(UNODOC) aponta que a prevalência do HIV/Aids é maior entre 

pessoas cumprindo sentença em regime de reclusão do que na 

população geral. Isso se deve ao fato de que o sistema prisional 

é caracterizado por situações de superpopulação, violência e 

infraestrutura insatisfatória. Essa situação quando associada à 

higiene pessoal inadequada, nutrição precária e a falta de 
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acesso ao serviço de saúde, aumenta, consideravelmente, a 

vulnerabilidade dessa população privada de liberdade a um 

conjunto de agravos à saúde, destacando-se o HIV/Aids 

(UNODOC, 2012). 

O contexto de confinamento pode favorecer práticas 

sexuais desprotegidas, constituindo-se em comportamentos 

que aumentam a chance de transmissão de doenças 

infecciosas. Somando-se ao universo de possibilidades de 

vulnerabilidade, encontram-se as dessimetrias de gênero e a 

crescente violência contra as mulheres, o que as deixaria ainda 

mais vulneráveis frente à epidemia (SOUZA et al, 2013). 

O Boletim Epidemiológico registrou no ano de 2011, 

107.530 notificações de violência, sendo 32.431 (30,2%) 

referindo-se ao gênero masculino e 75.033 (69,8%) ao 

feminino. De acordo com o Sinan, foram notificados 191.271 

casos de violência doméstica, sexual e/ou outras formas de 

violência no ano de 2013, dos quais 127.428 foram contra a 

mulher. No mesmo período, a Paraíba notificou 5.137 casos de 

violência, sendo 2.219 casos destes dirigido a mulher em suas 

distintas expressões (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014).  

A violência contra mulher, independente da forma como 

é praticada, seja física, moral, sexual ou psicológica, pode 

ocasionar graves consequências em sua vida, como os 

transtornos mentais, depressão, insônia, ansiedade, medo, 

dores difusas, traumatismo, problemas ginecológicos, 

distúrbios sexuais, abuso de álcool e drogas, DST’s e inclusive 

a própria contaminação pelo vírus HIV (GOMES et al, 2012). 

O aumento da disseminação do HIV/Aids entre as 

mulheres é denominado de fenômeno da feminização. Esse 

fenômeno é resultado de fatores biológicos, determinações 

histórico-culturais, valores morais, dificuldade em negociar 
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práticas sexuais seguras, acesso restrito aos serviços de saúde 

e medidas de proteção (RODRIGUES; NOGUEIRA, 2013). 

Diante do crescente processo de feminização do 

HIV/Aids em situação de cárcere que se apresenta como um 

local propício à atividades sexuais não consentidas, a presente 

pesquisa tem como objetivo analisar a violência sexual como 

fator de vulnerabilidade ao HIV/Aids entre mulheres privadas de 

liberdade.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa analítica de natureza 

qualitativa, realizada no Centro de Reeduação Maria Júlia 

Maranhão, na cidade de João Pessoa – PB. Este presídio 

feminino atende a demanda da justiça criminal da capital do 

estado da Paraíba. A penitenciária, em sua estrutura física, é 

composta  por uma área destinada ao setor administrativo e por 

mais duas alas. Uma destinada às reclusas do regime aberto e 

semiaberto e outra para as que se encontram em regime 

fechado. O pavilhão, destinado ao regime fechado, é composto 

por 16 celas, cada uma com 6 beliches e abrigando em média 

20 reclusas. O sistema disponibiliza a visita íntima tanto para 

relações hetero quanto homoafetivas. O crime mais frequente, 

entre as reclusas em questão, é o tráfico de drogas ilícitas e a 

reincidência no crime também é frequente. Estima-se um 

intervalo entre 2 a 3 meses entre a obtenção da ressocialização 

e o retorno ao presídio. 

A população foi composta por 268 apenadas  em regime 

de reclusão no período de outubro a novembro de 2014 e a 

amostra constou de 21 delas, que foram informadas sobre o 

estudo e aceitaram participar da pesquisa. A amostra foi 
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intencional devido à lógica operacional do sistema penitenciário 

que requer o trabalho do agente penitenciário para retirar a 

apenada da cela e acompanhá-la até um ambiente apropriado 

para a pesquisa. Como critérios de inclusão pontuaram-se: 

estar em regime fechado, com mais de seis meses de reclusão, 

na faixa etária entre 19 a 50 anos e possuir faculdades mentais 

preservadas  para responder a pesquisa. 

Como instrumento para coleta de dados, foi utilizado um 

roteiro de entrevista semiestruturada em duas partes: dados de 

caracterização da amostra, incluindo idade, escolaridade, 

estado civil, religião, ocupação antes de estar reclusa, renda 

familiar e tempo de reclusão e na segunda parte as questões 

de investigação abordando a temática. 

A coleta de dados aconteceu após a prévia autorização 

de um responsável pela referida instituição, bem como 

aprovação e encaminhamento do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança. A realização foi durante os meses de outubro e 

novembro de 2014, em dias úteis, procedendo-se da segunte 

forma: no primeiro contato foi explanado os objetivos da 

pesquisa, a importancia da participação e a apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, o qual foi 

assinado pela pesquisadora responsável e entrevistadas, e no 

segundo contato aconteceram as entrevistas semiestruturadas. 

As entrevistas foram gravadas individualmente, na sala de 

estudos da Penitenciária e posteriormente transcritas para 

análise qualitativa dos dados. 

Na análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2011),  da qual 

emergiram as seguintes classes/categorias empíricas: A 

violência contra mulher como objeto da concepção de reclusas; 
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A violência antes do sistema prisional; A violência sexual como 

um problema resolvido ou uma dor mascarada? O 

entendimento da vulnerabilidade ao HIV/Aids através da 

violência sexual. 

Para efeito de tratamento dos conteúdos, as 21 

entrevistadas foram simbolicamente representadas através da 

codificação utilizando-se a letra E + um número (de 1 a 21), de 

forma a não comprometer as suas identidades pessoais. 

Por se tratar de pesquisa com seres humanos, este 

trabalho obedeceu às normas da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde – CNS/MS 

(BRASIL, 2012). O projeto foi aprovado pelo CEP da FACENE 

sob o Protocolo: 139/14, Parecer do CEP n° 810.130 e CAAE: 

35827614.7.0000.5179. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Tabela 1, que descreve a 

caracterização socioeconômica das entrevistadas, verifica-se 

que predomina a faixa etária entre 19 e 29 anos (57%), solteiras 

(66,6%), com escolaridade correspondente ao ensino 

fundamental (61,9%), religião evangélica (66,6%). Essas 

mulheres referiram trabalhar antes da sentença e a maioria 

(47,6%) recebiam uma renda mensal de um salário mínimo e 

57,1% têm o tempo de reclusão entre 1 e 3 anos.  

 

Tabela 1. Distribuição da amostra segundo os dados 
socioeconômicos e tempo de reclusão. João Pessoa, 2014. 

Variáveis   n %  

Faixa etária (anos)  
19 - 29  12 57  
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30 - 49    9 43  

Conjugalidade  
Solteira  14 66,6  
Casada/União estável   5 23,8  
Divorciada/Separada   1   4,8  
Viúva   1   4,8  

Escolaridade  
Ensino Fundamental 13 61,9  
Ensino Médio   8 38,1  

Religião  
Evangélica 14 66,6  
Sem religião   3 14,3  
Outras   4 19,1  

Ocupação    
Do lar   3 14,3  
Estudante   8 38,1  
Trabalha 10 47,6  

Renda Familiar    
Menos de 1 salário mínimo   3 14,3  
1 salário mínimo 10 47,6  
Mais de 1 salário mínimo   8 38,1  

Tempo de reclusão    
Até 1 ano   3 14,3  
De 1-3 anos 12 57,1  
3 anos ou mais   6 28,6  

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa, 2014 

 

O Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 

(InfoPen), indica um crescimento em todas as faixas etárias 

entre a população prisional. Em 2005, a população carcerária 

brasileira era formada por 96.288 jovens, com idade entre 18 a 

29 anos, e 61.954 reclusos com 30 anos de idade ou mais. Em 

2012, esses números aumentaram para 266.356 jovens e 

214.037 com 30 anos ou mais. Sendo assim, verificou-se que 
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ano de 2012, 55,45% da população prisional no Brasil era 

formada por pessoas de até 29 anos e 44,55% por adultos com 

idade igual ou superior a 30 anos, apontando o crescimento 

mais significativo nas faixas etárias mais velhas, embora a 

maior parte da população reclusa continue sendo jovem 

(BRASIL, 2016). 

Corroborando com os dados obtidos no presente estudo, 

o reltório do Departamento Penitenciário Nacional informa que 

na Paraíba 58% das pessoas privadas de liberdade possuem 

entre 18 e 29 anos enquanto 42% correspondem à faixa etária 

com 30 ou mais anos de idade. Diante do predomínio da 

população jovem no sistema prisional podemos explicar a alta 

proporção de solteiros nessa população (BRASIL, 2014). 

Entre as reclusas entrevistadas, 61,9% possuíam 

apenas o ensino fundamental. O grau de escolaridade da 

população prisional brasileira é extremamente baixo. De acordo 

com o Infopen, oito em cada dez pessoas presas estudaram, no 

máximo até o ensino fundamental, quando comparado à média 

nacional de pessoas que não frequentaram ou não concluíram 

o ensino fundamental que é de 50% (BRASIL, 2014). 

O resultado da pesquisa apontou para a prevalência de 

mulheres evangélicas no ambiente carcerário, com 66,6%. O 

universo prisional, com suas características de isolamento, 

configura-se como um espaço propício a conversão religiosa. 

As conversões às religiões evangélicas podem ser explicadas 

pela crescente e permanente atuação de grupos de 

evangelização, dentro e fora dos presídios (SCHERER et al, 

2011). 

A maioria das reeducandas (47,6%) exercia atividade 

remunerada antes do encarceramento. Sendo assim, estamos 

diante de uma população trabalhadora, que teve sua trajetória 
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ocupacional interrompida pela prisão. Em contrapartida esse 

trabalho pode ter sido, em alguns casos, simultâneo às práticas 

criminosas. Praticamente todas provêm de uma condição social 

vulnerável, em que a maioria esta em empregos informais, 

desenvolvendo trabalhos autônomos e sem garantias 

trabalhistas (CARVALHO; JESUS, 2012). 

Estas características socioeconômicas supracitadas 

evidenciam desigualdades sociais. O encarceramento de 

mulheres em idade reprodutiva e de trabalho constitui ameaça 

ao desequilíbrio social na constituição e manutenção da família. 

Um conjunto de fatores inter-relacionados, com o baixo grau de 

escolaridade, o exercício de atividade de baixa remuneração, a 

dificuldade no acesso a bens materiais e culturais exercem forte 

influencia nas taxas de criminalidade feminina. Essas 

desigualdades as colocam em situação de vulnerabilidade para 

diversos agravos sociais e de saúde e consequentemente o 

aprisionamento (NERI et al, 2011). 

A análise dos depoimentos possibilitou a elaboração de 

quatro categorias temáticas: a violência contra mulher na 

concepção das reclusas, a violência antes do sistema prisional, 

a violência como um problema resolvido ou uma dor 

mascarada? e o entendimento da vulnerabilidade ao HIV/Aids 

através da violência sexual. 

Tema 1. A violência contra mulher na concepção de 

reclusas 

 As entrevistadas quando questionadas sobre o 

entendimento do significado da violência contra mulher 

revelaram que suas concepções acerca do conceito esta 

diretamente ligada a um único tipo de violência: a física. 

É quando um homem espanca uma mulher, 
bate. (E3) 
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É o marido, que bate na mulher. (E6) 
É quando o homem espanca as mulheres. 
(E14) 
Violência contra mulher é muito errado, ficar 
batendo na mulher. (E11) 

 A violência contra mulher é conceituada como qualquer 

sofrimento e/ou agressão  dirigido especificamente, a mulher. 

Podendo ser definida como qualquer ato de violência de gênero 

que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar em um dano 

físico, sexual ou psicológico. Incluindo a ameaça, coerção e a 

privação de liberdade, seja em público ou na vida privada 

(SILVA; COELHO; PIRES, 2014). 

 Esse tipo de violência encontra-se ancorada na cultura 

patriarcal, associada ao estereótipo de que a mulher deve ser 

submissa e obediente ao homem. A submissão da mulher ao 

seu companheiro é um fato que permeia muitas famílias. Sendo 

assim, essa desigualdade naturaliza o comportamento 

masculino e oferece margem para que ocorra a violência de 

gênero (GOMES et al, 2012). 

 Quando se pensa em violência, automaticamente, a 

imagem que surge no senso comum é o ato de espancar, de 

deixar hematomas pelo corpo. Sendo assim, os diversos tipos 

de violência podem, em algumas situações, passar 

despercebidos, uma vez que muitos só consideram como 

violência quando há agressão física. Geralmente, a pessoa tem 

dificuldade em identificar o tipo de violência sofrida e em 

diferenciar as diversas formas que a mesma pode assumir, 

sendo a percepção mais marcante para a violência física. Tal 

fato ocorre talvez em função de ser a única que deixa marcas 

aparentes. O mesmo acontece com a violência sexual, muitas 

mulheres não entendem o sexo forçado como violência, caso 
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ela esteja casada ou convivendo com o agressor(a) (COSTA et 

al, 2011; SANTOS et al, 2014; SILVA, 2013;). 

 Esperava-se que fosse revelada, nas falas das reclusas, 

uma maior riqueza de detalhes sobre a violência contra mulher. 

Em contrapartida, observa-se que há uma marcada associação 

entre violência contra mulher e o homem, mas há também a 

possibilidade de o agressor ser do gênero feminino. 

Homens não podem bater na gente sem 
motivo e nem com motivo ainda não é para 
bater, e nem outra mulher também pode bater 
em outra mulher. (E21) 

Atualmente, as relações homoafetivas vêm ganhando 

um maior espaço na sociedade e cada vez mais está sendo 

respeitadas (SOUSA; CARVALHO, 2014). 

A lei Maria da Penha não se aplica apenas ao sexo 

“mulher” que é vítima de violência doméstica, na qual o agressor 

seja o companheiro, marido, pai, filho ou irmão, mas também 

ao gênero feminino, quando este se encontra em uma relação 

homoafetiva e que tenha sofrido de seu companheiro uma 

agressão (SOUSA; CARVALHO, 2014). 

Tema 2. A violência antes do sistema prisional 

 Quando questionadas se já sofreram algum tipo de 

violência antes do encarceramento, a grande maioria afirmou já 

ter passado por alguma situação que culminou em um ato 

violento. 

Meu primeiro marido me maltratou muito, ele 
batia muito em mim. (E20) 
Já fui agredida fisicamente pela minha família, 
isso porque eu era usuária de drogas. (E16) 
Já sofri lá fora, já fui furada, o homem com que 
eu vivia já tirou muito meu sangue. (E13) 
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Meu marido batia em mim, ele sempre 
chegava bêbado em casa e vinha para cima 
de mim. (E19) 
Já fui vítima de tentativa de estupro por três 
vezes. (E12) 

Grande parte das mulheres que ingressam no cárcere 

brasileiro traz uma história de violência sofrida, algumas das 

vezes em suas proprias casas, geralmente vítimas de maus 

tratos e/ou abuso de drogas. Sendo assim, o ciclo de violência 

iniciado na família acaba constituindo um elo sequencial de 

múltiplos acontecimentos que acabam traçando a trajetória de 

parte dessa população feminina (ELY; CAMARGO, 2010). 

Tema 3. A violência sexual como um problema resolvido ou 

uma dor mascarada? 

 Quando questionadas a respeito da existência de 

violência sexual na penitenciária, todas as entrevistadas 

relataram não existir esse tipo de violência no cárcere. 

 O medo do violentador e a vergonha da família e da 

sociedade são os motivos que geram, na maioria das mulheres, 

o receio de realizar a denúncia contra os seus agressores. 

Outros obstáculos associados à subnotificação de casos são a 

negação ou a falta de reconhecimento do evento vivenciado 

como violência pelas mulheres abusadas, sentimentos de culpa 

e humilhação, falta de conhecimento sobre os seus direitos e 

descrédito no sistema jurídico (LEITE; MOURA; PENNA, 2013). 

 Diante da amostra investigada, não foi comprovada a 

existência de violência sexual na penitenciária, mas 

identificamos a presença da violência física entre as apenadas 

e, principalmente, entre as que possuem relacionamentos 

homoafetivos no cárcere. 
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Tem muito pau, muito olho roxo dos casais, 
uma agride a outra, a gente vê, elas andando 
com o olho roxo no meio do corredor. (E15) 
Já vi mulher espancando mulher, uma 
batendo na outra, o motivo era ciúmes, era um 
casal, por causa de ciúmes. (E20) 
As pessoas que estão lá fora não sabem 
realmente como funcionam as coisas aqui 
dentro, e não são como as pessoas fazem, 
um bicho de sete cabeças. Tanto é que 
quando eu estava na central, eles fazem o 
maior terror, que aqui a gente tem que fazer 
sexo com outras mulheres, que elas vão 
obrigar a gente a fazer sexo, tanto é que eu 
fiquei com tanto medo que tatuei o nome do 
meu ex companheiro no braço, só que as 
coisas não funcionam assim. (E8) 

O homossexualismo institucionalizado é comum em 

espaços de reclusão, servindo como estratégia de 

enfrentamento ao cárcere no sentido de preservação dos afetos 

(GUEDES, 2006). 

Nos diversos presídios, temos lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais e esses, sofrem todos os 

abusos possíveis, tornando-os mais vulneráveis ao 

adoecimento ou agravos em sua condição de saúde. A prática 

comum do homossexualismo dentro do sistema prisional, sem 

usos de métodos preventivos torna as mulheres privadas de 

liberdade mais vulneráveis às DST’s e aids (KOLLING, 2014; 

NICOLAU et al, 2012). 

Tema 4. O entendimentoda vulnerabilidade ao HIV/Aids 

através da violência sexual 

 Apesar de não relatarem o crime, todas as entrevistadas 

tem o conhecimento de que é possível se adquirir o HIV ou 

qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível 
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através da violência sexual, e a justificativa para tal afirmação 

foi que a transmissão se dá pela não utilização de 

preservativos, através das unhas e arranhões, de secreções, 

sexo oral e sangue. Segundo uma das entrevistadas, nas 

relações homossexuais existe uma maior possibilidade de 

transmissão. 

Tem e principalmente se for o caso de mulher 
com mulher porque não tem camisinha. (E8) 
Elas arranham de unha, né? Acho que pega 
por causa do dedo nas relações sexuais. 
(E17) 
Sim, porque não estão usando preservativo, 
não estão se protegendo e aí corre o risco de 
adoecer. (E11) 
Se um companheiro que for violentar tiver 
alguma doença, ele num vai botar 
preservativo, vai do jeito que ele tiver. (E13) 

A violência é considerada como um fator de risco para 

doenças, pois a situação de vítima é uma condição que 

favorece a ocorrência de eventos prejudiciais à saúde. Os 

diversos tipos de violência produzem efeitos negativos, tanto na 

saúde física e mental quanto no modo como vivem as mulheres, 

expondo-as à discriminação e a intenso sofrimento emocional, 

constituindo um fator de vulnerabilidade para as DST’s e aids 

(CECCON; MENEGUEL; HESLER, 2014). 

O grau de informação sobre a aids não é o suficiente para 

que uma pessoa venha a adotar um comportamento de 

proteção, mas a falta de informação básica contribui de forma 

significativa para aumentar a vulnerabilidade ao HIV/Aids. 

O fato de muitas pessoas não saberem como se 

transmite o HIV determina a adoção de comportamentos de 

risco. Um conjunto de condições individuais e coletivas é que 

favorecem a exposição ao vírus ou proporcionam meios de se 
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defender dele. A aids é definida como uma doença assustadora, 

incurável e de fácil transmissão, restando a prevenção e o 

tratamento para se ter uma vida prolongada (CUNHA; 

MOREIRA; LÔBO, 2012; MOURA et al, 2014). 

A população prisional corresponde a um grupo 

vulnerável à infecção em virtude dos comportamentos de risco 

apresentados por essa população. Ter relações sexuais sem o 

uso de preservativos, para muitos, é uma forma de demonstrar 

confiança e fidelidade. Existem comportamentos de risco que 

aumentam a chance de se adquirir HIV, como, por exemplo: a 

não utilização de preservativos, o compartilhamento de 

seringas e agulhas já utilizadas e também por intermédio da 

transmissão vertical de mães contaminadas, além da 

amamentação (AGUIAR; VARÃO, 2012; MOURA et al, 2014). 

Apesar dos esforços realizados pelo Ministério da Saúde 

para a divulgação de informações sobre o HIV, o conhecimento 

da população sobre essa doença ainda é considerado 

insatisfatório e insuficiente. Quando indagadas sobre a doença, 

mulheres a definem como uma síndrome, mas não sabem como 

se dá o processo nem suas manifestações. Uma parcela 

significativa sabe que a doença tem tratamento. Contudo, não 

sabe relatar como se procede a terapia. É insuficiente o 

conehcimento para que elas, as mulheres, se percebam sob o 

risco de estar contaminada ou de contrair a doença (BRASIL, 

2005; RODRIGUES; PERREAULT, 2013). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O estudo buscou analisar a violência sexual como fator 

de vulnerabilidade ao HIV/Aids entre mulhres privadas de 

liberdade. Diante dos resultados obtidos, podemos afirmar que 
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as reeducandas, quando questionadas sobre o que seria a 

violência contra mulher, grande parte apontou apenas a 

violência física como sinônimo de violência e afirmaram já ter 

passado por alguma situação que culminou com o ato antes do 

encarceramento. Das vinte uma entrevistadas, apenas uma 

citou a possibilidade do agressor ser do sexo feminino. 

Todas as detentas pesquisadas afirmaram não existir a 

violência sexual no ambiente prisional. A resposta foi unânime 

quando questionadas sobre a possibilidade de transmissão do 

HIV e demais DST’s através da violência sexual, todas 

afirmaram que sim, que há essa vulnerabilidade e que a 

ausência do uso de preservativo é o principal causador. 

De acordo com as informações obtidas durante a 

pesquisa, não houve a comprovação da existência de violência 

sexual na penitenciária feminina, mas houve a identificação da 

frequente ocorrência de violência física entre elas, e isso corre, 

principalmente, entre as que mantêm relacionamentos afetivos. 

Embora não haja a constatação da violência sexual nos 

sitema prisional abordado, a prática do homossexualismo sem 

o uso de métodos preventivos às doenças sexualmente 

trasnmissíveis agrava ainda mais a vulnerabilidade das 

mulheres que se encontram privação de liberdade. 

Durante a realização da pesquisa, foi percebido que, 

talvez, algumas informações podem ter sido omitidas pelas 

participantes, devido ao receio de castigos ou repressão por 

parte do sistema. 

Espera-se que o presente estudo venha a contribuir para 

uma melhor reflexão sobre a violência no ambiente prisional, 

bem como na assistência à saúde dessa população. 

Os profissionais de saúde devem atuar como 

facilitadores no processo ensino-aprendizagem em saúde no 
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sistema prisional. As ações de promoção à saúde no ambiente 

carcerário devem envolver a reeducanda considerando seus 

saberes e opiniões no contexto das vulnerabilidades 

ambientais, sociais, culturais e emocionais. 
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RESUMO: A doença diarreica aguda é reconhecida como 
importante causa de morbimortalidade no Brasil, mantendo 
relação direta com as precárias condições de vida e saúde dos 
indivíduos. Nos últimos meses, apesar da doença diarreica 
aguda, ter aspectos de patologia de acompanhamento e 
monitoramento na atenção básica, foi observado que a 
quantidade de casos de morbidade estava ascendendo, 
tornando-se inclusive foco de abordagem na mídia local e 
nacional. Objetivou-se realizar a estimativa de casos das 
diarreias agudas entre 2015 a junho de 2016 nas cidades do 
Estado da Paraíba. Tal fato, desperta a atenção em estudar a 
incidência das diarreias agudas no Estado da Paraíba, com o 
intuito de constatação estatística do aumento de casos deste 
agravo. Trata-se de uma pesquisa de carácter quantitativo-
retrospectivo realizada no Núcleo de Doenças Transmissíveis 
Agudas/SES na cidade de João Pessoa, utilizando dados do 
Sistema de Vigilância Epidemiológica e o Sistema de 
Informação de mortalidade, no período de abril a julho de 2016. 
Constatou-se o aumento dos casos de diarreia no primeiro 
semestre de 2016, que a população acima de dez anos de idade 
é a mais acometida, pelo agravo, sendo tratada 
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predominantente com o plano A e C. Dentre os municípios com 
maiores índices de hospitalização estão os de pequeno porte, 
com exceção do município de Campina Grande e que a maior 
parte dos óbitos ocorreram nos meses mais quentes do ano, 
bem como detectado o índice de contaminação da água. Tal 
cenário é preocupante, ao passo q observa-se a grande 
quantidade de municípios silenciosos, e a possibilidade de 
outros casos serem negligenciados. Para tanto, foi traçado um 
plano de ações estratégicas visando contribuir para o 
melhoramento do controle do agravo. 
Palavras-chave: Diarréia. Epidemiologia. Saúde. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A doença diarréica aguda é reconhecida como 

importante causa de morbimortalidade no Brasil, mantendo 

relação direta com as precárias condições de vida e saúde dos 

indivíduos, em consequência da falta de saneamento básico, 

desnutrição crônica, entre outros fatores (BRASIL, 2010). 

Silva et al. (2004), relata que a diarréia infecciosa é 

uma síndrome clínica, de ocorrência universal que atinge 

pessoas de todas as classes sociais, caracterizada por 

alterações no volume, consistência e freqüência das fezes, 

geralmente associada a liquidez e aumento do número de 

evacuações intestinais. A diarreia geralmente está 

acompanhada de outros sintomas, tais como êmese, 

hipertermia, e cólicas abdominais, havendo a possibilidade de 

apresentar muco e sangue; com duração entre dois e quatorze 

dias, e estando relacionado a isso a sua gravidade, que 

dependerá da presença e intensidade da desidratação, além 

do tipo de patógeno causador. 
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A diarréia aguda é uma das principais causas de mortalidade 

nos países em desenvolvimento, especialmente em crianças 

menores de seis meses. A diarréia mata por desidratação e 

causa morbidade por desnutrição. Por ser uma doença 

autolimitada e de tratamento relativamente simples, a correta 

identificação, aporte hídrico necessário e manutenção da dieta 

são medidas que evitam a morte e a desnutrição (SAPIENZA, 

2014) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2005), no 

mundo, a disseminação do uso da terapia de reidratação oral, 

maior freqüência e duração do aleitamento materno, melhor 

nutrição, melhor estado sanitário e de higiene e aumento da 

cobertura vacinal para sarampo diminuíram o perfil da 

morbimortalidade nas últimas décadas, principalmente nos 

países em desenvolvimento. 

Nos últimos meses, apesar da doença diarréica aguda, 

ter aspectos de patologia de acompanhamento e 

monitoramento na atenção básica, observou-se que a 

quantidade de casos de morbidade estava ascendendo, 

tornando-se inclusive foco de abordagem na mídia local e 

nacional. Tal fato, desperta atenção em estudar a incidência 

das diarréias agudas no Estado da Paraíba, com o intuito de 

constatação estatística do aumento de casos deste agravo. 

Objetivos: 

• Comparar a quantidade de casos de doenças diarreicas 

agudas por faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde 

no ano de 2015 até junho de 2016, nos municípios do Estado 

da Paraíba; 
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• Identificar e comparar através das notificações de 

monitoramento das doenças diarreicas agudas o plano de 

tratamento utilizado nos municípios do Estado da Paraíba; 

• Verificar a quantidade de internações causadas por diarreias, e 

quais os municípios com maiores índices notificados no Estado 

da Paraíba, no ano de 2015 até junho de 2016; 

• Constatar o número de óbitos oficializados no Sistema de 

Informação de mortalidade (SIM), provocados por doenças 

diarreicas agudas no Estado da Paraíba no ano de 2016. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa tratou-se de um estudo de carácter 

quantitativo- retrospectivo, por possuir uma perspectiva 

interpretativa, no Núcleo de Doenças Transmissivas Agudas 

(NDTA) da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba 

(SES/PB), localizado na capital João Pessoa, no período de 

abril a julho de 2016. 

Os dados encontram-se disponíveis na internet, na 

plataforma do tabwim, no Sistema de informação de 

mortalidade (SIM) e SIVEP, e foram tabulados em tabelas para 

facilitar a interpretação das informações contidas nos sistemas. 

O estudo tem como objetivo organizar e sumarizar os 

dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de 

respostas ao problema proposto para investigação. Tendo a 

interpretação o sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outro conhecimento anteriormente 

obtido. (GIL, 2008). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após efetuar a estimativa do quantitativo dos casos de 

doenças diarreicas agudas, observou-se que houve um 

aumento expressivo dos casos no primeiro semestre de 2016. 

Alguns municípios superaram o quantitativo total de casos 

notificados no ano de 2015 durante o curto período de seis 

meses no ano de 2016. 

A seguir, foi realizado uma tabela comparativa entre os 

municípios do estado da Paraíba e a discriminação da faixa 

etária acometida por doenças diarreicas agudas, conforme as 

notificações. 

Figura 1 - Resumo das Doenças Diarreicas por Faixa Etária 

 
 

Ao efetuar a análise do quadro, e sendo visível 

através do gráfico elaborado a partir do mesmo, observa-
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se que o maior quantitativo de indivíduos acometidos pela 

doença diarreica aguda, encontra-se contida na faixa 

etária mais inespecífica, acima de dez anos de idade, fato 

que dificulta o traçado epidemiológico deste dado devido 

a sua amplitude.  

Outro dado que chama a atenção é a quantidade 

expressiva de indivíduos notificados com faixa etária 

ignorada, o que demonstra a negligencia durante o 

atendimento e monitoramento do agravo. 

De acordo com Brasil (2010), a grande maioria das 

crianças com diarreia não tem desidratação, sendo adotado o 

plano terapêutico tipo A, pois para prevenção da desidratação 

não é necessário utilizar um esquema terapêutico rígido. O 

plano terapêutico B, a reidratação oral com o SRO é o 

tratamento de escolha para os pacientes com desidratação 

devido à diarreia e vômitos. A reidratação oral é o tratamento 

de escolha para os pacientes com desidratação e a hidratação 

venosa é restrito para pacientes com um quadro complicado. 

Os estudos apontam que há uma estimativa  que cerca de 80% 

dos indivíduos acometidos pelas diarreia agudas não procuram 

um serviço de saúde para receber a terapêutica  para o 

tratamento da comorbidade, o que justifica o alto número de 

pessoas que aderiram ao plano A. 

Após a realização da pesquisa observamos que o plano 

terapêutico mais utilizado é o tipo A, enquanto o plano 

terapêutico tipo B foi o menos utilizado nos municípios 

paraibanos. 
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Figura 2 - Resumo Comparativo do plano de tratamento 

utilizado nos casos de diarreia aguda nos municípios do estado 

da Paraíba. 

 

No estudo, pode-se perceber que a maioria dos casos de 

diarreia diagnosticados nas unidades de saúde, foram tratados 

com o plano de tratamento A e C, demonstrando esse último o 

alto índice de hospitalizações provocados por uma doença 

prevenível e que causa um impacto direto na economia.  

Salienta-se também, a quantidade de casos com 

tratamento ignorado nas planilhas, pois conforme autores 

supracitados, cerca de 80% dos casos são tratados em 

domicílio, e não chegam até os serviços de saúde. 

Em 1996, houve 890.315 internações para todas as 

idades no Estado do Rio de Janeiro. Dentre estas, 55.250 foram 

de menores de um ano; as doenças infecciosas e parasitárias 

abrangeram 19,6% do total de internações. Por fim, as diarreias 

infecciosas – principal patologia deste grupo – corresponderam 

a 70,6%. A taxa de internação por diarreia no Estado, foi de 

284,68 por 10 mil nascidos vivos. Em 5,2% (394) das 

internações, não se pôde identificar o município de residência da 

criança, ao passo que as crianças residentes nos Estados de 
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Minas Gerais e Espírito Santo representaram 0,3% (21) das 

internações (PEREIRA; CABRAL, 2008). 

Ao analisar a distribuição temporal das hospitalizações 

por diarreia, não se observou padrão sazonal (BITENCOURT, 

2002). 

A observação do número expressivo de crianças que 

faleceram nas primeiras 48 horas de internação merece 

atenção. É razoável suspeitar que grande proporção dessas 

crianças teve acesso limitado aos serviços de atenção primária 

e, em consequência, foram hospitalizadas tardiamente. Tal 

constatação aponta para o desequilíbrio existente entre o 

cuidado ambulatorial e hospitalar com implicações na crise de 

financiamento do sistema. Cerca de um quarto das crianças 

recebeu assistência hospitalar fora do município de residência 

e, nelas, a taxa de letalidade (0,76%) e o tempo médio de 

permanência (5,02 dias) foram comparáveis com as crianças 

que tiveram atendimento em seu próprio município (0,74% de 

taxa de letalidade e 5,00 dias de permanência) (PEREIRA; 

CABRAL, 2008). 

Observando e comparando os quadros com os maiores 

números de indivíduos acometidos por doenças diarreicas 

agudas , percebemos que municípios identificados, são em 

grande parte , de pequeno porte e com índice de 

desenvolvimento humano baixo, e de baixa densidade 

populacional, o pode ter relação direta com as condições 

precárias de saneamento básico, contaminação da água e 

outros fatores socioeconômicos que só poderão ser 

confirmados através de um estudo específico. 

Nas duas tabelas a seguir, foi efetuada uma compilação 

dos municípios com os maiores índices de hospitalizações no 

ano de 2015 e no primeiro semestre de 2016.  
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Figura 3 - Maiores índices de internamentos hospitalares 

provocadas por diarreias agudas que ocorreram no ano de 

2015. 

 

MUNICÍPIOS 

 

 

MAIORES 

ÍNDICES DE 

INTERNAÇÕES 

ANO: 2015 

Araruna 289 

Bom Sucesso 107 

Brejo do Cruz 216 

Brejo dos 

Santos 

365 

Caaporã 239 

Campina 

Grande 

560 

Cubati 106 

Imaculada 536 

Jericó 676 

Patos 120 

Santa Rita 182 

São Bentinho 686 

São José de 

Espinharas 

165 

São Sebastião 

do Umbuzeiro 

103 

Sobrado 339 

Sossego 111 

Sousa 101 

Uiraúna 600 
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No decorrer do ano de 2015, foi observado que os 

municípios de porte pequeno apresentaram a maior quantidade 

de hospitalizações com exceção do município de Campina 

Grande. 

 

Figura 4 - Maiores índices de internamentos hospitalares 

provocadas por diarreias agudas que ocorreram no ano de 2016 

até junho. 

 

MUNICÍPIOS 

 

MAIORES ÍNDICES DE 

INTERNAÇÕES ANO: 

2016 (até Junho) 

Arara 50 

Araruna 160 

Bayeux 73 

Brejo do Cruz 140 

Brejo dos Santos 122 

Caaporã 100 

Campina Grande  431 

Carrapateira 55 

Caturité 53 

Cubati 82 

Imaculada 166 

Jericó 534 

Patos 81 

Santa Rita 99 

São Bentinho 216 

São José de 

Espinharas 

151 

Sobrado 192 
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Sossego 70 

Souza 74 

Uiraúna 297 

 

No decorrer do primeiro semestre do ano de 2016, 

observou-se que os mesmos municípios com maiores índices 

de hospitalizações em 2015 em uma proporção igual ou 

superior aos detectados anteriormente, o que demonstra o 

descontrole do agravo. 

Araújo et al. (2006), registrou um estudo sobre um surto 

de diarreia aguda em 2006, nas Unidades de Saúde do 

município de Bom Jesus em Terezina – PI. 

Ao final do estudo, foi verificado que não há notificações 

de surtos provocados por doenças diarreicas agudas desde o 

ano de 2013, no entanto, a estimativa dos casos comprovam a 

omissão de alguns municípios perante a gravidade do 

problema. 

Poucos trabalhos abordam aspectos evolutivos dos 

casos mais graves, internados em unidades de terapia intensiva 

pediátrica. Nos últimos 15 anos, apenas um estudo 

desenvolvido por Mitra apud Brandão et al. (2005) descreveu as 

complicações e a evolução de pacientes com doença diarreica 

aguda internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de 

um hospital em Dhaka, Bangladesh. 

Os episódios de diarreia aguda concentram-se, 

principalmente, na faixa etária de zero a cinco anos de idade, 

com apresentação de maior gravidade nas crianças abaixo de 

doze meses de idade. No presente estudo, 69 pacientes 

(97,2%) apresentavam idade abaixo de 12 meses, com maior 

envolvimento dos menores de três meses (46,5%), não se 
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constituindo, entretanto, esta faixa etária como fator de risco 

para óbito, e sim, fator protetor. 

De acordo com Silva (2004), durante a diarreia aguda, 

ocorrem alterações no transporte de água e eletrólitos no trato 

digestivo, tendo como consequência distúrbios nos 

mecanismos digestivo, absortivo e secretório do intestino. Os 

resultados do processo diarreico são variáveis, uma vez que o 

quadro clínico pode ser leve com discretas repercussões 

sistêmicas, até formas graves acompanhadas de febre, 

vômitos, desidratação significativa e até óbito. O 

comprometimento do estado nutricional é também uma 

consequência importante sobretudo naqueles pacientes já 

desnutridos, de baixa idade e que fazem episódios sucessivos, 

além daqueles que recebem o tratamento incorreto. 

A seguir, observa-se uma tabela demonstrativa com a 

estimativa de óbitos causados por diarreia de acordo com os 

meses ocorridos. 

 

Figura 5 - Estimativa de casos  óbitos no primeiro semestre de 

2016 no estado da Paraíba. 

 

MÊS/ANO: 

2016 

ÓBITOS 

RELACIONADOS A 

DOENÇAS 

DIARRÉICAS 

AGUDAS 

Janeiro 12 

Fevereiro 16 

Março 14 

Abril 13 

Maio 08 

Junho 05 
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Total 68 

 

No primeiro semestre de 2016, foram detectados 

sessenta e oito óbitos provocados por doenças diarreicas 

agudas, deste quantitativo, percebe-se que cerca de 60% dos 

casos ocorreram nos meses mais quentes, que favorecem a 

desidratação corporal, a principal complicação da doença 

diarreica aguda. 

Ao realizar o levantamento dos casos de óbitos 

relacionados a ocorrência de doenças diarreicas agudas, 

tornou-se notório a gravidade do problema de saúde pública, 

bem como a forma negligenciada pela qual o agravo vem sendo 

tratado, observa-se que a maior quantidade de óbitos 

ocorreram nos meses de estação mais quente, e que 

posteriormente houve uma diminuição progressiva nos meses 

subsequentes. 

 

4 CONCLUSÕES  

Ao finalizar este estudo, conclui-se que a maior parte dos 

municípios apresentaram aumento na estimativa de casos por 

diarreias agudas, sendo a população acima de dez anos de 

idade a mais acometida pelo agravo, apesar de cerca de 80% 

dos indivíduos não procurarem  o serviço médico diante de seu 

acometimento. 

Desses indivíduos acometidos, a maioria é tratada 

através do plano de tratamento A e C, constatando-se o impacto 

do agravo de  doença diarreica aguda, através do volume de 

casos notificados, especialmente nos município com precária 

situação socioeconômica , causando grande quantidade de 
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internamentos, e um número expressivo de óbitos provocados 

pela mesma principalmente nos meses mais quentes. 

Faz-se necessário o reconhecimento e o 

comprometimento da sociedade para realizar o controle desta 

comorbidade, bem como o incentivo a adoção de políticas 

públicas voltadas para a doença. 
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RESUMO: A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, 
causada pela bactéria Treponema pallidum. Apresenta altos 
índices de transmissão vertical. O diagnóstico da sífilis e o seu 
rastreamento, são medidas indispensáveis durante o pré natal: 
da gestante e concomitante tratamento do parceiro. O artigo 
apresenta uma revisão integrativa com o objetivo de gerar a 
discussão de publicações de artigos científicos e manuais de 
conduta atualizado, relacionado à sífilis congênita (SC).  O 
número de casos de sífilis no Brasil vem aumentando a cada 
ano e o artigo traz como questão norteadora: Quais os aspectos 
que condicionam ao aumento de casos de sífilis no Brasil? Os 
dados foram coletados em setembro de 2016, nas bases de 
dados  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online(SCIELO). 
As medidas de prevenção e cuidado no controle da sífilis na 
gestação continua sendo um desafio para saúde pública. As 
ações voltadas à eliminação da SC dependem da qualificação 
da assistência prestada a gestante e ao parceiro com correto 
diagnóstico e conduta de tratamento, sendo um indicador que 
reflete nos serviços de atenção básica dos municípios.  Os 
resultados poderão auxiliar na visualização do cenário atual, 
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adotando melhorias na qualidade dos profissionais e cuidado 
com a saúde integral da gestante. 
Palavras-chave: Sífilis congênita. Gravidez. Pré-natal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A sífilis espalhou-se pela Europa, em meados do 

séculos XV, quando ocorreu uma epidemia muito grave, 

ocorrendo rápida disseminação pelo continente, 

transformando-se em um problema de saúde pública mundial 

(SONDA; et al, 2013). 

A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria 

Treponema pallidum, podendo atingir todos os órgãos. A forma 

de transmissão mais frequente é através do contato sexual e 

transmissão vertical (TV). A TV pode gerar quadros gravídicos 

dentro do cenário da sífilis congênita (SC), trazendo 

implicações ao feto (SONDA; et al, 2013).   

No ano de 2011, a incidência da sífilis no Brasil, chegou 

a 3,3 casos por 1.000 nascidos vivos, sendo as regiões 

nordeste e sudeste com os maiores percentuais, comparada as 

outras regiões (PEREIRA,2012). 

O Ministério da Saúde define a SC como: toda criança, 

aborto ou natimorto de mãe com evidência clínica de sífilis e/ou 

com sorologia não treponêmica reagente para sífilis com 

qualquer titulação, na ausência de teste confirmatório 

treponêmico, realizado no pré-natal, no momento do parto ou 

curetagem, que não tenham sido tratados ou recebido 

tratamento inadequado (MINISTERIO DA SAUDE, 2009). 

A sintomatologia da sífilis possui  duas fases evolutivas: 

assintomáticas e sintomáticas, podendo atingir qualquer órgão 

do corpo humano (MILANEZ, 2008). 
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 Na fase inicial ou também chamada de sífilis primária, a 

sífilis é caracterizada pelo aparecimento de uma pequena 

elevação na pele dos órgãos genitais, chamada de pápula que 

em poucas horas se transforma em uma ulcera. É uma lesão de 

diâmetro muito pequeno, cerca de 1cm de diâmetro e indolor. A 

úlcera recebe o nome de cancro duro, desaparece em algumas 

semanas, levando a falsa impressão de cura espontânea 

(MILANEZ, 2008).  

As lesões secundárias se manifestam em 

aproximadamente oito semanas após o desaparecimento do 

cancro. Nessa fase a sífilis se manifesta com erupções na pele, 

principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés, 

podendo regredir espontaneamente, mesmo sem tratamento 

(MILANEZ, 2008).  

Após o desaparecimento da sífilis secundária, pode 

surgir a fase latente da doença, que divide-se em: latente 

precoce, quando a contaminação ocorre com menos de 1 ano, 

ou latente tardia, nos casos de infecção há mais de um ano. 

Não é seguida de sintomas, porém com reação positiva para os 

testes laboratoriais, podendo permanecer com esse quadro por 

vários anos até a manifestação da doença (MILANEZ, 2008).  

Após o retorno dos sintomas, a sífilis terciária é a forma 

mais grave da doença, podendo atingir os órgãos internos, 

gerando quadros gravídicos, como a neurosífilis (ALMEIDA; 

LINDOLFO; ALCÂNTRA, 2009).  

O Ministério da Saúde (MS) preconiza a solicitação 

obrigatória de no mínimo dois testes sorológicos não 

treponêmicos para o diagnóstico na assistência ao pré natal: o 

(VDRL-  Venereal Diseases Research Laboratory), sendo no 

primeiro e terceiro trimestre de gestação (PIRES; PIMENTEL; 

SANTOS; SANTOS, 2007).  
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Haja visto a não realização dos testes, ou situação 

peculiar, torna-se necessário a realização da sorologia no 

momento do parto para diagnóstico precoce de uma possível 

infecção materna. O tratamento com penicilina benzantina 

continua sendo a melhor forma de prevenção da SC (ALMEIDA; 

LINDOLFO; ALCÂNTRA, 2009).  

É essencial estabelecer um pré natal de qualidade que 

incluam: após a detecção da gravidez a realização a primeira 

consulta pré-natal o mais prévio possível, garantindo no mínimo 

seis consultas pré-natais, realização de todos os exames 

laboratoriais solicitados, incluindo o diagnóstico da sífilis, com 

uma coleta preferencialmente na primeira consulta e outra no 

terceiro trimestre de gestação (DOMINGUES; SZWARCWALD; 

SOUZA; LEAL, 2014). 

A SC tornou-se doença de notificação compulsória em 

1986, pela Portaria nº 542 de 22 de dezembro. A prevalência 

da doença no Brasil é cerca de 1,6% entre as parturientes, 

porém estima-se que possa ocorrer subnotificação em até 67% 

(SOARES; DOMINGUES; LAURIA; SARACENI; LEAL, 2013). 

No Brasil entre 1998 a 2008, foram notificados 46.530 

casos em menores de 1 ano. Esses dados representam o que 

o sistema de notificação capta, no entanto a sífilis ainda 

permanece subnotificada, ou seja permanecendo uma parcela 

do quantitativo oculta a nível de informação (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2008). 

No ano de 2005, 50 mil gestantes foram infectadas pela 

bactéria Treponema pallidum, cerca de 12 mil casos de SC, com 

uma taxa de incidência de 1,9/1.000 nascidos vivos 

(BRASIL,2007). Diante do contexto, vários órgãos foram 

mobilizados ao longo dos anos para propor medidas de 

eliminação da sífilis. 
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Em 2009 o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e a Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS) 

lançaram a iniciativa para eliminação da transmissão vertical do 

HIV e sífilis na América Latina e Caribe (NONATO; MELO; 

GUIMARÃES, 2015). 

A OPAS aprovou o plano de ação para eliminação da TV 

do HIV e SC, estabelecendo metas para o ano de 2015: a 

eliminação da TV da sífilis em menos de 0,5 casos a cada 1.000 

nascidos vivos. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2015). 

O grau de magnitude da sífilis na gestação, pode levar 

ao quadro de sífilis congênita, algo que não é justificado diante 

da disponibilidade do acesso ao pré-natal, diagnóstico, 

tratamento e ações de combate. Os dados epidemiológicos 

revelam resultados preocupantes, o que contradiz com as 

ferramentas disponíveis para auxiliar o tratamento da doença. 

(COSTA et al, 2013). 

Diante do contexto, delineou-se a seguinte questão: 

Quais os aspectos que condicionam ao aumento de casos de 

sífilis no Brasil? Para tal finalidade realizou-se uma revisão 

integrativa com o objetivo de visualizar o cenário atual da sífilis 

congênita, através de publicações científicas de diferentes 

lugares do Brasil. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão integrativa permite realizar um levantamento 

sistemático acerca do assunto, através de evidências da 

literatura, baseado em fatos anteriormente investigados, 

proporcionando a síntese de estudos sobre o tema abordado 

(SONDA et al, 2013). 

Realizou-se uma busca em setembro de 2016 nas 

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic 

Library Online(SCIELO).  

Os critérios para inclusão dos artigos: artigos completos 

que relatassem a temática da SC no Brasil e sua relação com: 

a cura, o tratamento, o perfil epidemiológico e/ou discussão 

sobre a persistência da doença, indexados no período de 2011 

a 2015. 

Iniciou-se a busca com as seguintes palavras chaves: 

Sífilis Congênita; Brasil. Foram encontrados 222 estudos, 

sendo 162 do LILACS e 60 na SCIELO Fig.(1). Aplicou-se o 

recorte temporal de 2011 a 2015, exclui-se estudos que faziam 

correlação com outros agravos e os artigos disponíveis apenas 

em resumo. Após leitura minuciosa dos estudos foram 

selecionados 10 artigos. 

Figura 1: Fluxograma da busca de artigos para revisão 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor entendimento da temática em questão, 

optou-se por fazer uma demonstração dos materiais 

selecionados para esse estudo Fig. (2) segundo título do 

periódico, ano de publicação e tipo de estudo. 
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Dos artigos analisados, foi demonstrado que as 

gestantes pertencentes a classe social baixa, configuram-se 

como o grupo de maior vulnerabilidade: menores de 20 anos, 

baixa escolaridade, início tardio do pré-natal, possuem pouco 

acesso a informação e consequentemente maior probabilidade 

de TV (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015); (HOLANDA; 

BARRETO; MACHADO; PEREIRA,2011). 

Um estudo realizado por Mesquita e colaboradores 

(2012), evidenciou a precocidade sexual, o uso de drogas 

ilícitas, como fatores que ocasionam a gravidez indesejada e 

mal planejada, sendo incluindo também como fatores 

responsáveis da transmissão da SC. 

No estado de Goiás, foi realizado um estudo entre os 

anos de 2009 a 2012 sobre a SC como indicador da assistência 

no pré natal. Foram notificados 3.382 casos de sífilis em 

gestante e 296 casos de SC, distribuídos por regiões de saúde 

(REZENDE; BARBOSA, 2015).  

Dentre o quantitativo de nascidos vivos com SC foi visto 

que 9,3% das mães tiveram o esquema terapêutico adequado, 

43,3% dos casos avaliados no período obtiveram tratamento 

inadequado, o que representa um quantitativo de reincidência. 

E outro fator de grande impacto foi que 32,5% das gestantes 

com sífilis não realizaram o tratamento, o que corrobora com 

outros estudos similiares encontrados no Rio de Janeiro em que 

das gestantes diagnosticadas com SC,apenas 16,4% tiveram 

tratamento adequado  para sífilis (REZENDE; BARBOSA, 

2015); (HOLANDA; BARRETO; MACHADO; PEREIRA, 2011). 
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Figura 2. Identificação dos artigos selecionados da literatura 
sobre sífilis congênita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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A inadequação do tratamento contribui de forma 

significativa com o aumento da TV da sífilis, o que de fato, 

favorece a incidência da doença, considerando que todo caso 

de sífilis em gestante não tratado e/ou tratamento inadequado 

torna-se um novo caso de SC (REZENDE; BARBOSA, 2015). 

Um outro fator de forte impacto abordado nesse estudo 

é a reinfecção da sífilis, causada pelo não tratamento e/ou 

tratamento inadequado dos parceiros. Os estudos analisaram 

esse fator como um indicador na qualidade da assistência ao 

pré natal, ressaltando que o tratamento do parceiro ainda não 

se tornou visível para certos profissionais de saúde que tratam 

as mulheres com sífilis (SOARES; DOMINGUES; LAURIA; 

SARACENI; LEAL,2013); (MESQUITA et al, 2012). 

Os parceiros pouco frequentam as unidades de saúde, 

havendo a necessidade de um incentivo por parte das equipes 

de saúde, para que facilitem e incentive-os a comparecer ao 

espaço (SOARES; DOMINGUES; LAURIA; SARACENI; 

LEAL,2013); (MESQUITA et al, 2012). 

As estratégias para tratamento dos parceiros e inclusão 

para um melhor atendimento são: flexibilização nos horários e 

atendimentos específicos para homens com sífilis nos centro de 

saúde. Nos estudos que abordaram a questão sobre o 

tratamento do parceiro, foi identificado que mais de 60% não 

adere ao tratamento simultaneamente com a gestante 

(SOARES; DOMINGUES; LAURIA; SARACENI; LEAL,2013). 

No estudo realizado em Minas Gerais uma equipe de 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) utilizaram uma 

estratégia de captação e monitoramento das gestantes da 

cidade (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015). 

Identificaram mulheres no território com atraso menstrual 

e encaminhavam para uma consulta, podendo realizar um 

possível diagnóstico de gravidez e assim agilizar o 
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acompanhamento e identificação de um possível agravo de 

maneira precoce e em tempo hábil. O trabalho obteve bons 

resultados e essa captação faz parte das diretrizes do programa 

de saúde na família (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015). 

Em relação aos fatores associados à SC foi realizado  um 

estudo  na cidade de Belo Horizonte- MG, foram encontrados 

os seguintes erros: falha na assistência pré-natal, indicando a 

necessidade de incentivo a novas propostas e estratégias, a 

exemplo de capacitação dos profissionais, monitoramento dos 

resultados de testes laboratoriais, fortalecimento da vigilância 

epidemiológica e abordagem integrada na prevenção da sífilis 

a outras doenças sexualmente transmissíveis (NONATO; 

MELO; GUIMARÃES, 2015). 

No Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Norte, foi 

analisado o conhecimento por partes dos profissionais de 

saúde, sobre o manejo clínico da sífilis na gravidez 

(CARVALHO; BRITO, 2014); (MESQUITA et al, 2012). 

 Foi constatado que a metade dos profissionais de saúde 

haviam participado de treinamento sobre o tema nos últimos 

anos, porém verificou-se que esses profissionais possuíam 

dificuldades na conduta, manejo e abordagem do parceiro 

(CARVALHO; BRITO, 2014); (MESQUITA et al, 2012). 

Além do elevado percentual de erro na forma de 

identificação do diagnóstico e falhas no preenchimento das 

fichas de notificações (CARVALHO; BRITO, 2014). 

As barreiras vividas pelos profissionais de saúde acerca 

do conhecimento em relação a sífilis na gravidez, pode 

comprometer a eficácia do controle e prevenção da SC. É 

preciso existir um comprometimento e uma atenção especial 

por parte dos profissionais e gestores para avaliar melhor a 

conduta, para que possa ter uma redução no número de casos 

(OLIVEIRA; et al, 2014). 
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A Organização Mundial de Saúde, estabeleceu como 

meta para controle da SC, de 90% das gestantes com sorologia 

positiva para sífilis e mais de 80% de parceiros tratados com 

pelo menos uma dose de penicilina G benzantina. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE, 2008). 

Estabelecer estratégias que visem a adesão ao parceiro 

na participação do pré-natal, estabelecendo a condução no 

diagnóstico e tratamento são medidas primordiais para auxiliar 

na qualidade da saúde da gestante, ratificam os autores ( 

REZENDE; BARBOSA, 2015).  

Cabe destacar que segundo dados do Sistema de 

Notificação de Agravos (SINAN), aproximadamente três 

milhões de mulheres engravidam por ano no Brasil, desse 

quantitativo apenas 75% realizam o pré natal, 50% realizam o 

VDRL na fase inicial do pré- natal e apenas 23% fazem o teste 

no terceiro trimestre, como é preconizado pelo protocolo do 

Ministério da Saúde (HOLANDA; BARRETO; MACHADO; 

PEREIRA, 2011). 

É de extrema importância que a gestante em tratamento   

pela sífilis deva realizar um acompanhamento da titulação do 

VDRL.Se não houver diminuição ou aumento dos títulos, a 

gestante deve ser tratada novamente, obedecendo o que foi 

preconizado para o tratamento. O profissional responsável deve 

estar atento ao tratamento da gestante e parceiro, para que haja 

proteção ao concepto (HOLANDA; BARRETO; MACHADO; 

PEREIRA, 2011). 

Destaca-se ainda a importância da vigilância 

epidemiológica da SC, em nível da atenção básica, com o papel 

da Estratégia de Saúde da Família e Secretarias de Saúde, no 

controle de notificação e casos confirmados nos território, 

coletando e gerando informações de qualidade (HOLANDA; 

BARRETO; MACHADO; PEREIRA, 2011). 
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Entre os anos de 2000 a 2001, no município do Rio de 

Janeiro, houve redução do número de SC, sendo efeito das 

campanhas realizadas com o intuito de eliminação da sífilis. No 

entanto, visualizou-se um aumento de incidência anual de 

aproximadamente 10 casos por 1.000 nascidos vivos nos anos 

de 2004 a 2006, dados semelhantes foram encontrado em 

outros estudos, mostrando que a situação permanece 

crescente nos anos seguintes (SOARES; DOMINGUES; 

LAURIA; SARACENI; LEAL, 2013). 

Apesar da sífilis ser uma doença na qual existam 

recursos diagnósticos e terapêuticos simples seu controle na 

gestação mostra-se um desafio para profissionais da saúde e 

gestores(OLIVEIRA; et al, 2014). 

 A prevalência da sífilis na gestação está nos grupos 

populacionais mais vulneráveis: em mulheres com menor 

escolaridade, cor da pele (parda ou negra), sem assistência ou 

precária assistência nos serviços públicos, devendo ser um 

objeto de maior atenção e combate no controle da sífilis na 

gestação. As políticas públicas de saúde devem estabelecer 

alterações e/ou incentivos na qualidade do pré-natal, garantindo 

qualidade na assistência e controle dos agravo(OLIVEIRA; et 

al, 2014). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O presente artigo analisou e discutiu artigos científicos, 

publicados no período de 2011 a 2015, relacionado à sífilis 

congênita no Brasil e os cuidados com o seu monitoramento e 

redução. A análise dos artigos revela reflexões importantes e 

identifica fatores de risco que condiciona a um maior grau de 

vulnerabilidade de transmissão da sífilis. 
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Foi constatado que o grau de maior vulnerabilidade está 

no meio social dos menos favorecidos. A inadequação no pré 

natal, a conduta clínica  e o tratamento inadequado com a 

gestante e o parceiro, elenca dificuldades no combate a TV da 

sífilis. 

Em relação à cobertura de atenção básica e ao 

acompanhamento no pré-natal, existe a necessidade de revisão 

ou reformulação da assistência ao pré-natal, com ênfase na 

qualidade do manejo clínico, diagnostico e tratamento para 

redução da TV. 

 A orientação ao casal e a busca ativa do parceiro a 

respeito do tratamento é medida indispensável para a obtenção 

de  resultados satisfatórios e cabe ao profissional em exercício 

e equipe de saúde, fazer o monitoramento dos casos e medidas 

de promoção e ação em saúde.  

O cenário da sífilis, atingiu proporções contrárias, as 

metas propostas pelos órgãos de saúde, sendo assim um 

desafio vigente na saúde pública. O artigo conclui e propõe que 

os resultados trazidos, sejam relacionados com a prática da 

assistência nas equipes de saúde que monitoram a gestante 

dentro do território e que o estudo auxilie na formulação de 

novas condutas e ações que visem a redução dos casos de 

sífilis. 
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RESUMO: As doenças cardiovasculares representam a 
principal causa de morte no Brasil e em todo o mundo, sendo a 
maior parte resultante de fatores de risco modificáveis a 
exemplo do tabagismo, sedentarismo, etilismo, diabetes, 
obesidade, estresse, hipertensão e dislipidemia. Alterações no 
perfil lipídico estão frequentemente associadas à Síndrome 
Metabólica, transtorno cada vez mais comum na população 
moderna, com uma prevalência que varia de 22 a 26,8% na 
população geral e 60% em indivíduos obesos. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar o risco cardiovascular de policias e 
bombeiros militares da cidade de Campina Grande, no estado 
da Paraíba, a partir da análise do perfil lipídico e de dados 
antropométricos e clínicos. Por meio de um estudo transversal, 
realizado com 142 policiais (faixa etária entre 24 e 66 anos) e 
74 bombeiros militares (faixa etária entre 24 e 49 anos), 
observou-se que 92,2% dos policias e 75,6% dos bombeiros 
apresentaram algum tipo de dislipidemia, com destaque para a 
redução de HDL-c, estando assim sujeitos a um maior risco 
cardiovascular. Os resultados desta pesquisa indicam a 
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necessidade de despertar a consciência dos militares acerca 
dos cuidados com a saúde, bem como das instituições que 
lotam os policiais e bombeiros, a partir de medidas preventivas 
e educativas. 
Palavras-chave: Dislipidemia. Fatores de risco. Síndrome 

Metabólica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares representam a principal 

causa de morte no Brasil e em todo o mundo. Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 

17,3 milhões de indivíduos morreram em 2011 em todo o 

mundo vítimas de doenças cardiovasculares, sendo no Brasil 

344 mil mortes anualmente. Na Paraíba essas doenças foram 

responsáveis por 38 mil mortes nos últimos seis anos (COSME, 

2012). 

Tendo em vista que policiais e bombeiros militares se 

encaixam no quadro das profissões mais estressantes e 

bastante vulneráveis às doenças cardiovasculares, percebe-se 

a necessidade de analisar as condições de saúde dos 

profissionais que atuam nestas áreas. 

A manifestação das doenças cardiovasculares ocorre 

geralmente com o avanço da idade (homens acima de 45 anos 

e mulheres acima de 55 anos) (BRASIL, 2006). 

Estudos epidemiológicos permitiram identificar, bem 

como estimar fatores de risco de desenvolver tais doenças 

através do escore de Framingham (LOTUFO, 2008). Além 

disso, outro parâmetro bastante útil é a razão entre o colesterol 

total e suas frações. Uma razão colesterol total/HDL acima de 

4,7 e LDL/HDL acima de 3,1 é indicativo de alto risco 
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(CASTELLI, 1986). A base fisiopatológica para os fenômenos 

cardiovasculares é a aterosclerose, doença inflamatória crônica 

e progressiva, caracterizada pelo acúmulo de lipídeos, 

elementos fibrosos e inflamatórios nas artérias (SANTOS et al.; 

2013). 

As dislipidemias são alterações no metabolismo dos 

lipídeos e etiologicamente podem ser classificadas em 

primárias (tem origem genética devido a um defeito enzimático 

de proteínas ou receptores, podendo apresentar influência 

ambiental) ou secundárias (surgem em consequência de 

algumas patologias como diabetes, insuficiência renal crônica 

ou até mesmo em decorrência do estilo de vida inadequado) 

(FARIAS, 2007). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Foi realizada uma pesquisa do tipo transversal durante o 

período de março a novembro de 2013, onde foram avaliados 

os dados antropométricos, clínicos e bioquímicos dos policiais 

e bombeiros militares de Campina Grande – PB. A pesquisa foi 

submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual da Paraíba, sob  o número (CAAE 

21526313.0.0000.5187), levando em consideração as 

exigências éticas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, de forma a garantir a privacidade dos participantes.  

 As amostras foram obtidas a partir de 142 policiais lotados 

no Segundo Batalhão de Polícia Militar da Paraíba em meio a 

um quadro efetivo de 730 policiais, e de 74 bombeiros lotados 

no Segundo Batalhão de Bombeiros Militares da Paraíba, que 

possui 167 bombeiros efetivos. Os indivíduos da pesquisa 

foram atendidos no laboratório de análises clínicas, pertencente 
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ao Ambulatório Médico do Segundo Batalhão de Polícia Militar 

da Paraíba, situado na cidade de Campina Grande – PB. 

  Os dados foram coletados através da aplicação de um 

questionário contendo informações sócio-demográficas 

(gênero, idade), antropométricas (peso, altura e circunferência 

abdominal), clínicas (índice de massa corpórea e pressão 

arterial) e laboratoriais (colesterol total e frações, glicemia e 

triglicerídeos), bem como hábitos de etilismo, tabagismo, 

sedentarismo e uso de medicamentos. Foram incluídos na 

pesquisa militares de ambos os sexos e sem limite de idade. 

  As dosagens bioquímicas foram determinadas utilizando 

o espectrofotômetro BioSystems modelo BTS-310 através do 

método enzimático. 

  Foram considerados normais os valores de colesterol 

total < 200 mg/dl, LDL-c < 130mg/dl e HDL-c > 40mg/dl para 

homens e > 50 mg/dl para mulheres. 

  Para o diagnóstico de Diabetes mellitus, foram 

considerados os casos com valores de glicose de jejum ≥ 126 

mg/dl, bem como daqueles que já estavam em tratamento da 

doença. 

  O Índice de Massa Corpórea (IMC), forma adotada pela 

Organização Mundial da Saúde para determinar o peso 

recomendado para cada indivíduo, sendo os valores de 

referência interpretados com base no quadro (1). 
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Quadro 1. Valores de referência para IMC 

Interpretação do IMC 

IMC (Kg/m2) Classificação Obesidade (grau) 

Menor que 18,5 Abaixo do ideal 0 

Entre 18,5 e 24,9 Normal 0 

Entre 25,0 e 29,9 Sobrepeso I 

Entre 30,0 e 39,9 Obesidade II 

Maior que 40 Obesidade III 

Fonte: ABESO, 2009. 

 

  A circunferência abdominal, usada como avaliação 

indireta da gordura visceral, foi obtida utilizando uma fita métrica 

inelástica. 

  Quanto à medição da pressão arterial, seguiu-se de 

acordo com as recomendações da VII Diretriz Brasileira de 

Hipertensão (2016), foram considerados hipertensos os que 

apresentaram valores de pressão arterial ≥ 130/85 mmHg ou 

aqueles que faziam uso de anti-hipertensivos. 

  Foram considerados sedentários os indivíduos que não 

praticavam nenhuma atividade física e/ou a praticavam com 

frequência menor que três vezes por semana; etilistas os que 

afirmaram fazer uso de bebidas alcoólicas e tabagistas aqueles 

que fumavam regularmente. 

  A presença de Síndrome Metabólica foi determinada a 

partir dos critérios estabelecidos pela Federação Internacional 

de Diabetes (IDF), que inclui a presença obrigatória da 

obesidade abdominal (≥ 90 cm para homens e ≥ 80 cm para 

mulheres) acrescido de dois dos fatores listados no quadro (2). 
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Quadro 2. Componentes da síndrome metabólica 

Componentes Níveis 

Triglicérides ≥ 150 mg/dl ou uso de 
hipolipemiantes 

HDL colesterol 
Homens 
Mulheres 

 
< 40 mg/dl 
< 50 mg/dl 

 

Pressão arterial ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg 
ou uso de medicação anti-

hipertensiva 

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl 
Fonte: ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2005. 

 

Outro parâmetro usado na pesquisa para complementar 

a avaliação do risco cardiovascular foram os Índices I e II de 

Castelli. Aqueles que apresentaram uma razão colesterol 

total/HDL acima de 4,7 e LDL/HDL acima de 3,1 indicaram alto 

risco de apresentar doença cardiovascular. 

Após o levantamento dos dados, os resultados foram 

submetidos à análise estatística utilizando-se os softwares 

Microsoft Word® 2010 e Microsoft Excell® 2010, com o 

suplemento da ferramenta de análises de dados VBA (Visual 

Basic for Application). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

a. Policiais militares  

Foram avaliados 142 policias militares com faixa etária 

entre 24 e 66 anos, dos quais 95,7% eram do gênero masculino 

e 4,3% do gênero feminino.  
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A presença de dislipidemia foi identificada em 92,2% 

(n=131) da amostra, apresentando em sua maioria redução de 

HDL-c associado ao aumento de triglicerídeos ou LDL-c (Fig. 

(1)).  

Valores diminuídos de HDL-c foram detectados em 

30,2% (Fig. (1)) dos policiais, demonstrando menor proteção 

contra aterosclerose nesses indivíduos, bem como níveis 

limítrofes ou discretamente alterados de colesterol total (37,3%) 

e LDL-c (31%), aumentando a prevalência de dislipidemia.  

 

Figura 1. Classificação bioquímica das dislipidemias em 

policias militares 

 
 

 Em relação aos fatores de risco (Fig. (2)) dislipidemia 

(92,2%), hipertensão arterial (21,1%) e diabetes (10,5%), foram 

observados valores elevados comparados com pesquisa 

realizada por Calamita, Silva Filho e Capputti (2010), os quais 

verificaram que 39% possuíam algum tipo de dislipidemia; 5,3% 

eram hipertensos e 3% diabéticos. Sabe-se que a identificação 

e o controle de tais fatores são fundamentais para a prevenção 

e tratamento de doenças cardiovasculares. 
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Figura 2. Prevalência de dislipidemia, hipertensão arterial e 

diabetes em policiais militares  

 
   

  Todos os policiais com diagnóstico para Diabetes (n=15) 

apresentaram dislipidemia, sendo predominantes a 

hipertrigliceridemia isolada e redução de HDL-c (Fig. (3)). No 

diabetes tipo 2 a dislipidemia é caracterizada pelo aumento de 

triglicerídeos e VLDL-c, redução do HDL-c e elevação de 

partículas pequenas e densas de LDL-c, estas últimas 

associadas a altos níveis de circulação de LDL-c oxidada. Esta 

é uma forma aterogênica, diretamente envolvida na lesão inicial 

e progressão de doenças ateroscleróticas (ALMEIDA et al., 

2007). 
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Figura 3. Prevalência de dislipidemia em policiais diabéticos 

 
 

  Com relação ao Índice de Massa Corpórea (IMC), 81% 

dos policiais estavam acima do peso ideal 

(sobrepeso/obesidade). O sobrepeso e a obesidade contribuem 

de forma importante para a carga de doenças crônicas e 

incapacidades. 

 A proporção de tabagistas neste estudo (8,45%) foi 

semelhante ao encontrado em pesquisa realizada com 165 

policiais militares da cidade de Gurupi, localizada no estado de 

Tocantins, cuja prevalência foi de 5% (REZENDE et al.; 2012). 

 O consumo de bebidas alcoólicas foi relatado por 18,30% 

dos policiais, valor inferior ao encontrado por Barbosa e Silva 

(2013), que ao investigarem a prevalência de fatores de riscos 

cardiovasculares modificáveis e não modificáveis em policiais 

militares do Rio Grande do Sul, constataram que 67,86% deles 

eram etilista. 

  O sedentarismo esteve presente em 44,30% da amostra, 

frequência superior em relação a encontrada por Minayo, Assis 
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e Oliveira (2011), (24,8%). A prática de exercício físico é 

essencial para o policial militar, já que tal profissão exige uma 

boa aptidão física para um desempenho mais satisfatório de 

suas atividades.  

 A SM foi identificada, seguindo as recomendações da 

IDF, em 35,20% (n=50) dos policiais, sendo a maioria do sexo 

masculino, diferente do encontrado por Costa et al. (2011), que 

constataram a presença deste transtorno em 17,30% dos 

militares da marinha, que assim como os policiais, sofrem com 

o estresse ocupacional, fator que contribui para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, o 

componente mais elevado foi o baixo nível de HDL-c que esteve 

presente em 43% dos indivíduos, enquanto que no presente 

estudo a obesidade central prevaleceu em 70% da amostra. 

 A Tabela (1) apresenta a distribuição da prevalência dos 

componentes de risco para a SM. 

 

Tabela 1. Prevalência dos fatores de risco para diagnóstico de 
Síndrome Metabólica em policiais militares 

Fator de risco n % 

Obesidade abdominal 98 70,0 

Triglicerídeo ≥ 150 mg/dl 65 45,7 

Redução de HDL-c 43 30,2 

Glicose de jejum ≥ 100 
mg/dl 

41 28,8 

Pressão arterial ≥130/85 
mmHg 

30 21,1 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quanto ao uso de medicamentos, houve predomínio do 

anti-hipertensivo Losartana Potássica seguido do diurético 

Hidroclorotiazida. O uso de hipolipemiante (Sinvastatina) foi 

relatado por apenas dois participantes. As estatinas são 
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inibidores da hidroxi-metil-glutaril-coenzima-A-redutase (HMG 

CoA) (XAVIER et al.; 2013).  

 Analisando a Tab. (2) é possível constatar que 36,6% 

dos policiais apresentaram alto risco para doenças 

cardiovasculares com relação ao Índice de Castelli I (colesterol 

total/HDL-c) e 31,7% em relação ao Índice de Castelli II (LDL-

c/HDL-c). 

 

Tabela 2. Avaliação do risco cardiovascular em policiais 

militares 

Risco 
cardiovascular 

Valor de 
referência (alto 

risco) 

Resultados 

  n % 

Índice de Castelli I Colesterol total 
HDL-c > 4,7 

52 36,6 

Índice de Castelli II LDL-c/HDL-c > 3,1 45 31,7 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

b. Bombeiros militares  

Dos 74 bombeiros militares com faixa etária entre 24 e 

49 anos, 93,2% eram do gênero masculino e 6,8% do gênero 

feminino.  

 A dislipidemia (Fig. (4)) esteve presente em 75,6%     

(n=56) da amostra, dado superior comparado ao encontrado 

por Rodrigues, Nicolato e Vilela (2012), que identificaram 

dislipidemia em 30% dos bombeiros militares de Belo Horizonte. 

Assim como nos policiais, houve predomínio da redução de 

HDL-c associado ao aumento de triglicerídeos ou LDL-c (Fig. 

(5)). Foram observados níveis limítrofes ou discretamente 

alterados de colesterol total e LDL-c em 31% da amostra. 
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Figura 4. Prevalência de fatores de risco cardiovascular em 

bombeiros militares 

 
 

Figura 5. Classificação bioquímica das dislipidemias em 

bombeiros militares  

 
 

  Analisando a Fig. (4), a prevalência de hipertensão 

arterial foi de 6,7%, enquanto que para o uso de bebidas 

alcoólicas foi de 33,7%. Vicentin, Andrade e Silva (2013) ao 

verificarem a existência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares em bombeiros do Paraná, observaram uma 

prevalência de 10% e 62,5%; respectivamente. 
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O tabagismo não apresentou resultado  significativo, 

visto que 96% dos bombeiros afirmaram não fumar, além disso, 

aproximadamente 84% dos participantes afirmaram não serem 

sedentários (Fig. (4)).  

Não houve diagnóstico de Diabetes entre os bombeiros, 

apenas um deles relatou fazer uso de losartana potássica como 

anti-hipertensivo (Fig. (4)).  

 Avaliando o IMC constatou-se que a frequência de 

sobrepeso/obesidade foi de 66%. Canabarro e Rombaldi 

(2010), ao avaliarem o risco de obesidade de soldados do 

Corpo de Bombeiros de Pelotas no Rio Grande do Sul, 

verificaram que 51,1% de indivíduos apresentavam 

sobrepeso/obesidade. O IMC, apesar de não estar totalmente 

correlacionado com a gordura corporal, ainda é um bom 

indicador para avaliar a obesidade (ABESO, 2009). 

 A Síndrome Metabólica foi observada em 24,3% dos 

bombeiros sendo a maioria do gênero masculino. A obesidade 

central prevaleceu em relação aos outros critérios, seguido da 

redução de HDL-c (Tab. (3)). 

 

Tabela 3. Prevalência dos fatores de risco para diagnóstico de 

Síndrome Metabólica em bombeiros militares 

Fator de Risco n % 

Obesidade abdominal 36 48,6 

Redução de HDL-c 25 34 

Triglicerídeo ≥ 150 mg/dl 16 21,6 

Glicose de jejum ≥ 100 
mg/dl 

08 11,0 

Pressão arterial 
≥130/85mmHg 

11 15,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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  A Tabela (4) demonstra que 31% dos bombeiros 

apresentaram alto risco para doenças cardiovasculares em 

relação ao Índice de Castelli I (colesterol total/HDL-c) e 27% em 

relação ao Índice de Castelli II (LDL-c/HDL-c). 

 

Tabela 4. Avaliação do risco cardiovascular em bombeiros 

militares 

Risco 
cardiovascular 

Valor de 
referência (alto 

risco) 

Resultados 

  n % 

Índice de Castelli I Colesterol  
total/ HDL-c > 4,7 

23 31,0 

Índice de Castelli II LDL-c/HDL-c > 3,1 20 27,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando os resultados deste trabalho é evidente a 

necessidade de mudanças, tanto por parte dos próprios 

militares quanto das instituições que lotam os mesmos, seja por 

meio de programas que estimulem a prática permanente de 

exercícios físicos e que promovam hábitos de vida saudáveis, 

ou até mesmo através de medidas educativas, com ênfase nas 

estratégias preventivas. O acompanhamento preventivo desde 

o momento do ingresso na profissão é de grande importância, 

pois muitos deles descuidam da saúde ao longo da carreira.  

Os fatores de risco foram mais presentes nos homens, 

pois o número de mulheres que participaram da pesquisa foi 

bastante reduzido. Este dado é observado praticamente em 

todos os estudos com policiais e bombeiros.  
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4 CONCLUSÕES  

 

O presente estudo permitiu verificar que a maioria dos 

policiais e bombeiros militares apresentou alto risco 

cardiovascular, principalmente devido à elevada prevalência de 

dislipidemia, com destaque para níveis reduzidos de HDL-c, 

fator determinante para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares.  

O excesso de peso foi identificado nos dois grupos 

avaliados. Além disso, uma parcela significativa daqueles 

profissionais revelou adotar um ou mais hábitos não saudáveis, 

seja pelo uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou a não prática de 

exercícios físicos. Os policiais foram os que se mostraram mais 

sedentários.  

A Síndrome Metabólica representa uma condição cuja 

prevalência aumenta principalmente com a obesidade 

abdominal. Este componente foi o que se apresentou em maior 

proporção tanto nos policiais quanto nos bombeiros, o que 

representa risco elevado para complicações metabólicas. 
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RESUMO: A gota é caracterizada pela hiperprodução ou 

diminuição da excreção do ácido úrico, que leva à uma 

deposição de cristais de monourato de sódio nas articulações. 

O não tratamento desta desta afecção pode ser evoluído para 

diversas doenças, uma delas é a insuficiência renal (IR), que 

pode ser definida como perda da função renal, de maneira 

súbita, provocando acúmulo de substâncias nitrogenadas. O 

objetivo geral deste trabalho foi analisar a relação da gota com 

a insuficiência renal crônica. Para isto, foi realizado uma revisão 

bibliográfica por meio de livros e artigos da área. As buscas 

foram feitas utilizando o Google Acadêmico, que direcionou a 

pesquisa para endereços eletrônicos científicos, em especial, 

Bireme e Scielo. Os achados oriundos da pesquisa 

possibilitaram identificar que o portador de gota, cujo princípio 

etiopatogénico é a hiperprodução de ácido úrico, têm muitas 

vezes litíase renal associada pela hiperexcreção de ácido úrico 
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o que pode acarretar a IR. Para assegurar melhor qualidade de 

vida a estes pacientes, uma eficiente assistência de 

enfermagem deve ser planejada não só para amenizar os 

sintomas, como também para evitar o surgimento de novas 

recidivas A fisioterapia utiliza exercícios fisioterapeuticos 

associado a terapia hemodialítica para o tratamento. Sugere-se 

a realização de novas pesquisa sobre a temática, com um 

acervo ainda maior da literatura, para maiores esclarecimentos 

sobre a relação das duas doenças. 

Palavras-chave: Gota. Insuficiencia renal. Tratamento 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gota é definida como uma artropatia inflamatória 

caracterizada pelo desencadeamento da cristalização do ácido 

úrico intra-articular. É uma das patologias milenares conhecida 

há mais de 4.500 anos após sua definição por Hipócrates e 

sobretudo por Galeno, no século 2 (NOVAES, 2008).  

O não tratamento da gota pode ser evoluído para 

diversas patologias, uma delas é a insuficiência renal (IR), que 

pode ser definida como perda da função renal, de maneira 

súbita, provocando acúmulo de substâncias nitrogenadas. 

(COSTA; MEREGE; MOYSÉS , 2003). 

 A insuficiência renal pode ser dividida em aguda (IRA) 

ou crônica (IRC), mas a aguda ocorre devido à uma rápida 

diminuição da função renal, já a crônica ocorre devido a  uma 

perda gradual da função dos rins (HIGA, KOST, et al., 2008) 

A insuficiência renal crônica é definida pela perda 

progressiva, devagar e inrreversível da capacidade de excreção 

renal. A sua incidência tem aumentado a cada ano em todo o 

mundo e isto representa um aumento elevado nos custos para 

manter esses pacientes.O Censo Brasileiro de de Nefrologia em 
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2007, indicou que a prevalência era de 391 pacientes por uma 

população de 73.605, por isso a IRC é considerada um grave 

problema de saúde (SOARES, VIESSER, et al., 2011). 

A IRA pós-renal (obstrutiva) é menos frequente em todas 

as causas de IRA e pode aumentar no decorrer da idade. Ela 

pode ser ocasinonada por cálculos, traumas, coágulos, tumores 

ou fibrose retroperitoneal (DIRETRIZES DA AMB, 2007). Neste 

caso, os rins não têm capacidade de tratamento suficiente para 

excretar resíduos de produtos nitrogenados e o nível de 

obstrução é localizado no meato uretral externo para o colo da 

bexiga e tem envolvimento bilateral (MERA; REYES; REY, 

2004). 

Em vista disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar 

a relação da gota com o sugimento da insuficiência renal. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata se de um estudo do tipo revisão bibliográfica, que 

de acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011), permite ao 

investigador aproximar-se da problemática que deseja 

contemplar, traçando um cenário sobre a sua produção 

científica, de forma que se compreenda a evolução do tema ao 

longo do tempo e, com isso, considera possíveis oportunidades 

de pesquisa nos estudos. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), no Banco de Dados de Enfermagem 

(BDENF), banco de dado Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS) ou Medical Subject 

Headings (MESH): gota, insuficiencia renal e tratamento.  Foi 

utilizado na pesquisa o operador Booleano AND. 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa foi seguida as 

seguintes etapas: 1ª Etapa: identificação do tema e seleção da 

questão de pesquisa; 2ª Etapa: estabelecimento de critérios de 

inclusão e exclusão; 3ª Etapa: Identificação dos estudos pré-

selecionados e selecionados; 4ª Etapa: Categorização dos 

estudos selecionados; 5ª Etapa: Análise e interpretação dos 

resultados; 6ª Etapa: Apresentação da revisão/ síntese do 

conhecimento. 

Para seleção da amostra, foram estabelecidos como 

critérios de inclusão, artigos publicados em português e inglês, 

na íntegra que retratassem a temática com publicação realizada 

entre o ano de 2001 até o ano de 2015. Os critérios de exclusão 

utilizados foram trabalhos que não abordassem a temática 

escolhida, artigos repetidos e fora do período estabelecido nos 

critérios de inclusão e textos que não sejam de caráter 

científico.  

Tendo em vista, o alcance e o impacto das informações 

divulgadas por meio dessas bases de dados, foi feita a leitura 

dos resumos e aqueles que estavam de acordo com a temática 

foram selecionados. A coleta de dados foi realizada no período 

de julho a outubro de 2016. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São várias as doenças que compõe o grupo dos 

reumatismos inflamatórios. São enfermidades que agridem a 

membrana sinovial, estrutura interna das articulações, que tem 

por função manter a defesa e a integridade do ambiente intra-

articular e responsável também pela produção do líquido 

sinovial, importante na nutrição da cartilagem e facilitador dos 

movimentos. Este processo de agressão pode ser agudo, como 

exemplo o trauma local, ou crônico, por meio das doenças 
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metabólicas com deposição de cristais, tais como a gota e a 

insuficiência renal (PROVENZA, 2011). 

A gota é caracterizada pela hiperprodução ou diminuição 

da excreção do ácido úrico, que leva à uma deposição de 

cristais de monourato de sódio nas articulações, tecidos moles 

e até mesmo nos rins, devido á sua concentração no sangue. 

Possui uma prevalência maior no sexo masculino, a partir dos 

quarenta anos, porém também pode atingir o sexo feminino 

com mais de sessenta anos (após a menopausa). Normalmente 

atinge os membros inferiores (BATISTA; WIBELINGER, 2011). 

A gota tem duas fases clínicas. A primeira é 

caracterizada por ataques agudos intermitentes que se 

resolvem espontaneamente, geralmente durante um período de 

7 a 10 dias, com períodos assintomáticos entre as crises. Com 

hiperuricemia inadequadamente tratada, a transição para a 

segunda fase pode ocorrer e se manifesta como tofo gotoso 

crônico, o que frequentemente envolve ataques poliarticulares, 

artralgias entre os ataques, e deposição de cristal (tofos) em 

tecidos moles e articulações (PRÓ, 2011).   

Embora a prevalência de gota tofácea varia entre as 

populações, em um estudo, prevalência aumenta com a idade, 

sendo maior entre homens do que entre as mulheres, com uma 

proporção de 3 ou 4 a 1. No entanto, essa disparidade de sexo 

diminui nas idades mais avançadas, em pelo menos em parte 

devido ao declínio dos níveis de estrogênio, que tem efeito 

uricosúrico em mulheres. A crescente incidência e prevalência 

de gota estão provavelmente relacionadas com o 

envelhecimento da população, aumento dos níveis de 

obesidade e alterações de dieta (PRÓ, 2011).  

A gota é uma doença reconhecida como a forma de 

artrite. Classicamente, se apresenta em crises de oligoartrite, 
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porém em alguns casos pode evoluir para uma forma crônica 

de poliartrite com deformidade óssea (CRUZ,2006).  

Para a confirmação do diagnóstico da gota é 

imprescindível a determinação do nível do ácido úrico que 

informará sobre a evolução da doença e possibilitara em um 

dado importante para o prognóstico da fase crônica e da 

insuficiência renal (FELLET et al., 2013).  

De acordo com Filipini (2001), em pesquisas, foram 

observados que está patologia já vem sendo analisada e muitos 

meios profiláticos e medicamentosos já foram empregados para 

amenizar as enfermidades por ela ocasionados. Com a 

evolução, existem medicamentos específicos para esta doença, 

aos quais atuam no sentido de impedir o aparecimento de 

novas crises, fazendo com que o paciente passe a ter uma 

melhor qualidade de vida (FILIPINI; GRACIOLI, 2001). 

Para assegurar melhor qualidade de vida ao portador de 

gota crônica, uma eficiente assistência de enfermagem deve 

ser planejada não só para amenizar os sintomas, como também 

para evitar o surgimento de novas recidivas (FILIPINI; 

GRACIOLI, 2001). 

Avanços no entendimento da fisiopatologia da gota 

permitiram melhora no tratamento e nos forneceram meios de 

prevenir e reverter os efeitos danosos da inflamação aguda e 

crônica sobre as articulações decorrentes da deposição de 

ácido úrico. Todos estes avanços influenciam o curso da gota 

nos pacientes atingidos. Porém, a aderência dos pacientes ao 

tratamento ainda é um problema (SANTOS, 2015). 

O distúrbio em si pode não ser prevenido, mas é possível 

evitar itens que desencadeiam os sintomas, haja vista que 

algumas dietas e mudanças no estilo de vida ajudam a evitar 

ataques de gota e como consequência a insuficiência renal, 

deste modo facilitam a eficácia do tratamento, as 
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recomendações indicadas são: Evitar álcool, reduzir a 

quantidade de alimentos ricos em purinas, principalmente 

anchovas, sardinhas, óleos, arenque, vísceras (fígado, rim e 

moelas), leguminosas (feijões e ervilha), caldos de carne, 

cogumelos, espinafre, aspargos, couve-flor e fermento ou 

levedura de cerveja, ter limite na quantidade de carne ingerida 

em cada refeição, evitar comidas gordurosas, como molhos 

para saladas, sorvete e frituras, comer uma quantidade 

suficiente de carboidratos e se estiver de dieta, emagrecer 

lentamente, por a perda rápida de peso pode provocar a 

formação de cálculos renais de ácido úrico (PROVENZA, 2011). 

Nos pacientes com gota, além do envolvimento nas 

articulações, podem se expandir para a nefrolitíase e disfunção 

renal. Dados epidemiológicos também sugerem sua associação 

com outros distúrbios metabólicos, como dislipidemia, 

alterações do metabolismo glicêmico, síndrome metabólica 

propriamente dita, hipertensão arterial e doença cardiovascular, 

o que caracteriza a gravidade potencial da doença (CRUZ, 

2006).  

Os portadores de gota, têm muitas vezes litíase renal 

associada, pela hiperexcreção de ácido úrico. Os cristais de 

ácido úrico têm propriedades pró-inflamatórias, uma vez que, 

ao serem fagocitados, originam a produção de citocinas 

inflamatórias e desencadeiam inflamação cronica. Na maioria 

das vezes, essa inflamação é subclínica e sustida, 

provavelmente por haver equilíbrio entre as citocinas pró-

inflamatórias e os seus inibidores (NOVAES, 2008). 

A insuficiência renal pode, portanto, ser conseqüência da 

precipitação de cristais como ácido úrico que em niveis 

elevados está relacionado a gota (SCHOR; SANTOS; BOIM, 

2000). 
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Esta doença pode ser dividida em aguda (IRA) ou crônica 

(IRC), mas a aguda ocorre devido à uma rápida diminuição da 

função renal, já a crônica ocorre devido a  uma perda gradual 

da função dos rins (HIGA, KOST, et al., 2008) 

A IRC pode ser conceituada como uma síndrome 

complexa dos rins, que tem como característica a perda 

progressiva, lenta e irreversível da função renal, superior à 

metade da massa de néfrons. Em fase mais avançada, há uma 

falha dos rins ao manter a homeostasia do corpo. Pode estar 

relacionada a distúrbios glomerulares, vasculares, intersticiais 

renais e também ao trato urinário inferior. Inicialmente é 

assintomática, o que resulta em um diagnóstico tardio, 

requerendo consequentemente à submissão do indivíduo à 

hemodiálise, procedimento este que irá substituir de forma 

parcial a função renal comprometida (DE SOUZA SILVA et al, 

2013). 

A estimativa é que a IR afete um em cada cinco homens 

e uma em cada quatro mulheres com idade entre 65 e 74 anos, 

sendo que metade da população com 75 anos ou mais sofre 

algum grau da doença. A doença renal crônica atinge 10% da 

população mundial e afeta pessoas de todas as idades e raças. 

Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia indicam que 100 

mil pessoas fazem diálise no Brasil. Atualmente, existem 750 

unidades cadastradas no País, sendo 35 apenas na cidade de 

São Paulo. Os números mostram ainda que 70% dos pacientes 

que fazem diálise descobrem a doença tardiamente. A taxa de 

mortalidade para quem enfrenta o tratamento é 15% (BRASIL, 

2015). 

O paciente renal crônico deve receber informações 

adequadas ao novo modo de vida que terá de assumir. Dessa 

forma, torna-se necessário julgar as respostas dessa clientela 

através do cuidado do profissional. Isso faz reportar à 
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Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e 

Fisioterapia que contribui para organizar um trabalho 

multidiciplinar e para um melhor relacionamento com o 

paciente, proporcionando assim, melhor cuidado prestado por 

esses profissionais a essa clientela (MUNIZ, CORDEIRO , et 

al., 2015). 

A qualidade de vida em pacientes com Insuficiência 

Renal também pode ser afetada. Um estudo realizado por 

Castro e colaboradores (2003) afirma que de 184 pacientes 

submetidos com hemodiálise  constatou-se comprometimento 

nas diferentes dimensöes analisadas da qualidade de vida, 

sendo que os menores resultados foram nos aspectos físicos e 

vitalidade. Também foi possível identificar correlaçäo negativa 

entre idade e capacidade funcional, aspectos físicos, dor e 

vitalidade; entre tempo de hemodiálise e aspectos emocionais. 

Apesar disto, foi observado correlaçäo positiva entre 

escolaridade e aspecto emocionais e entre hemoglobina e 

vitalidade. Foi verificado que os pacientes diabéticos, quando 

comparados aos näo diabéticos, eram mais idosos e 

apresentavam menores valores nas dimensöes capacidade 

funcional e estado geral de saúde.  Os autores também 

afirmaram que é necessário mais estudos que avalie estes 

aspectos em pacientes da área de nefrologia. 

Um outro estudo, desenvolvido por Higa e colaboradores 

(2008) ressalta que o enfrentamento da doença é influenciado 

pelas percepções da qualidade de vida de cada indivÌduo: 

quando positivas os pacientes colaboram com o tratamento e 

apresentam maiores atividades cotidianas, porém quando 

negativas, os pacientes se isolam e dificultam o tratamento. Nos 

pacientes submetidos a hemodiálise, aqueles com percepção 

negativa apresentam pior qualidade de vida e sentimento de 

auto- piedade. 
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A fisioterapia também visa uma melhora da qualidade de 

vida dos portadores de doenças renais crônicas utilizando 

exercícios fisioterapeuticos associado a terapia hemodialítica 

(SOARES, VIESSER, et al., 2011). Alguns estudos nos 

evidenciam o quanto a introdução de um programa 

fisioterapêutico é benéfica em se tratando de alterações 

psíquicas e físicas resultantes da inserção da diálise na rotina 

de vida dos doentes renais. A qualidade de vida destes 

pacientes crônicos é de suma importância ao avaliar a 

efetividade de tratamentos e intervenções no âmbito da saúde 

(PADULLA et al, 2011). 

Os benefícios do exercício físico o qual o fisioterapeuta 

realiza com os pacientes de IR resulta em redução de quadro 

miálgico nos membros inferiores, diminuição das câimbras e 

redução da utilização de medicamentos para estes sintomas, 

comuns em pacientes renais crônicos. Também há uma queda 

de resistência à insulina e redução de acumulo de gordura 

corporal (VILLELA; DANAGA, 2011).  

A atuação do fisioterapeuta em pacientes com IRC 

promove uma melhora significativa na incidência de cãibras por 

meio de exercícios de fortalecimento muscular. Uma outra  

complicação frequente é a fraqueza  muscular. Desta forma, 

podemos afirmar a importância das atividades de fortalecimento 

para minimizar a perda de massa muscular e promover força 

para que o indivíduo exerça suas atividades de vida diária 

(SOARES et al, 2011). 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) realiza há 

mais de 10 anos um censo nacional anual dos pacientes com 

doença renal crônica em programa de diálise a partir de 

informações fornecidas pelos centros de diálise cadastrados na 

entidade. Essas informações têm permitido o conhecimento de 

diversos aspectos epidemiológicos dos pacientes em 
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tratamento dialítico crônico no país. Deste modo foi possível 

identificar que as taxas de prevalência e incidência de pacientes 

em diálise aumentaram, no entanto a sua taxa de mortalidade 

passou a diminuir. Sendo assim, foi notório que os indicadores 

da qualidade da diálise de manutenção encontram-se estáveis 

(SESSO, LOPES, et al., 2014).  

Carvalho e caloboradores (2006) afirmam que a diálise 

peritoneal é um tratamento para a insuficiência renal aguda e 

crônica, no qual emprega-se a membrana peritoneal como uma 

membrana dialisadora. Na cavidade abdominal se introduz a 

solução de dialisee os produtos tóxicos direcionam-se do 

sangue para a solução de diálise porultrafiltração e difusão. A 

retirada destes resíduos e da água em excesso ocorre por 

drenagem. Este acesso é obtido pela implantação de um cateter 

por meio de uma cirurgia ou trocater. Há três tipos de diálise 

peritoneal: 

A dialise peritoneal intermitente (DPI) é feita no hospital, 

até duas vezes por semana, com duração média de doze a vinte 

e quatro horas por sessão. A diálise peritoneal ambulatorial 

(DPA) e a diálise peritoneal contínua (CAPD) tem sua 

realizaçãode forma contínua na casa do próprio paciente, e este 

só se dirigi ao hospital para um controle mensal. Na DPA, o 

paciente, tem o auxílio de uma máquina cicladora e faz diálise 

diariamente em um período do dia. Esta é considerada uma 

variante da CAPD (CARVALHO et al, 2006). 

Quando examinamos o paciente de forma global, 

percebemos o quanto ele se encontra envolvido por questões 

estigmatizantes e complicações causadas pelo tratamento 

dialítico ou pela própria doença renal. A qualidade de vida 

destes pacientes crônicos é de suma importância ao avaliar a 

efetividade de tratamentos e intervenções no âmbito da saúde 

(PADULLA et al, 2011). 
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As orientações para uma melhor qualidade de vida vai 

além de estratégias de saúde de alta complexidade, como por 

exemplo a internação hospitalar. Sendo assim, é destacado a 

inclusão da família para uma adesão satisfatória de qualquer 

paciente privilegiando o processo educativo preferencialmente 

com apoio de uma equipe multidicisplinar (BASTOS; CARMO, 

et al., 2004). 

O diálogo que se processa durante todo o tratamento 

entre equipe de saúde/paciente, tem função primordial no início 

do preparo adaptativo do paciente e durante todo o 

desenvolvimento terapêutico. A sensibilidade e percepções 

singulares na abordagem de tais tópicos é um aspecto 

relevante a ser respeitado (CAMPOS; TURATO, 2010). 

Evidenciou-se, portanto, que o tratamento conservador 

da IR pode diminuir a progressão de doenças renais e desta 

forma, postergar o início das terapias renais substitutivas, 

estimulando a qualidade de vida por meio da melhoria das 

condições clínicas, psicológicas e sociais, com destaque a 

importância da equipe de profissionais da saúde por terem 

conhecimento da sintomatologia inicial e dos fatores de risco da 

insuficiência.  É imprescindível a detecção precoce da doença 

renal para que o tratamento se torne uma medida de 

nefroproteção. Assim, o enfermeiro, como membro da equipe 

multidisciplinar, pode possibilitar o desenvolvimento de 

atividades de educação por meio de sistematizações efetivas 

na promoção da saúde das pessoas com IR (ROSO et al., 

2013).  

Apesar de obtermos estudos relacionando a gota e a 

insuficência renal crônica, Moraes (2009) em seu estudo 

realizado 358 pacientes do Centro de Hipertensão Arterial da 

Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, não mostrou 

uma relação estatisticamente significativa entre a gota e IR 
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(MORAES, CEROLLI, et al., 2009). Esta informação é a única 

que contradiz com toda a literatura descrita neste trabalho. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A insuficiência renal pode, portanto, ser conseqüência da 

precipitação de cristais como ácido úrico que em niveis 

elevados está relacionado a gota. Apesar disto, um único 

estudo demontrou que a relação destas doenças não são 

estatisticamente significativa, sugerindo-se novas pesquisas 

sobre a temática.  

Apesar dito, pode-se concluir que a gota e insuficiência 

renal, como qualquer outra doença crônica, ocasiona ao 

paciente portador restrições e que consequentemente a 

qualidade de vida do mesmo é reduzida. Deste modo o 

indivíduo é submetido a mudanças bio-psico-sociais.  

O tratamento não deve ser limitado apenas aos 

medicamentos solicitados pela equipe médica, mas também 

deve conter intervenções de toda a equipe multidisciplinar para 

tonar a internação menos agressiva aos olhos do paciente e sua 

família. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BASTOS, M. G. et al. Doença Renal Crônica: Problemas e 
Soluções. J Bras Nefrol , v. 26, n. 4, Dezembro 2004. 
BATISTA, J. S.; WIBELINGER, L. M. INTERVENÇÕES 
FISIOTERAPÊUTICAS NO IDOSO PORTADOR DE GOTA. 
REVISTA CONTEXTO & SAÚDE, v. 11, n. 20, 2011. 
BOTELHO, L. L. R; CUNHA, C.C. A.; MACEDO.M. O método da 
revisão integrativa nos estudos organizacionais.Gestão e Soc. Int. J. 
Knowl. Eng. Manage, ISSN 2316-6517, Florianópolis, v.3, n.7, 
p.171-195, nov. 2014/fev. 2015. 



RELAÇÃO DA GOTA E INSUFICIÊNCIA RENAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

336 
 

BRASIL. DOENÇA RENAL CRÔNICA ATINGE 10% DA 
POPULAÇÃO MUNDIAL, v. 3, 2015. Disponivel em: 
<http://www.brasil.gov.br/saude/2015/03/doenca-renal-cronica-
atinge-10-da-populacao-mundial>. 
CASTRO, M. de et al. Qualidade de vida de pacientes com 
insuficiência renal crônica em hemodiálise avaliada através do 
instrumento genérico SF-36. Rev. Assoc. Med. Bras. v. 49, n. 3, 
2003 
CAMPOS, C. J. G.; TURATO, E. R. Tratamento hemodialítico sob a 
ótica do doente renal: estudo clínico qualitativo. Rev. bras. enferm. 
, Brasília S, v. 63 , n. 5, ept/Oct 2010. 
CARDOSO, A. et al. Regras de Ouro em Reumatologia. Lisboa: 
DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE, 2005. 
CARVALHO, Indira Matos Pinheiro; MELO, Raquel Linhares; 
ANDRAUS, Lourdes Maria Silva. Produção científica de 
enfermagem em nefrologia, no Brasil, no período de 1989 até 
1999. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 3, n. 2, 2006. 
COSTA, J. A. C. D.; MEREGE , O. V.-N.; MOYSÉS , N. 
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. Medicina, Ribeirão Preto, 
Ribeirão Preto, v. 36, n. 1, p. 307-324, abr./dez. 2003. 
CRUZ, B. A. ATUALIZAÇÃO EM REUMATOLOGIA: GOTA. Rev. 
Bras. Reumatol. , São Paulo , v. 46, n. 6, Nov./Dec. 2006. 
DE SOUZA SILVA, Fernando et al. Evaluation of bone pain in 
patients with renal chronic with mineral disorder. Journal of Nursing 
UFPE on line [JNUOL/DOI: 10.5205/01012007], v. 7, n. 5, p. 1406-
1411, 2013. 
DIRETRIZES DA AMB. SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEFROLOGIA. [S.l.]: [s.n.], 2007. 
FELLET, A. J. et al. Como Diagnosticar e Tratar gota. Copyright 
Moreira Jr, v. 70, n. 7, p. 252 - 259, Jul 2013. 
FILIPINI, D. C.; GRACIOLI, M.. ARTRITE GOTOSA: UM RELATO 
DE CASO. Disciplinarum Scientia. Série: Ciên. Biol. e da Saúde, 
Santa Maria, v. 2, n. 1, p. 53-70, 2001. 
HIGA, K. et al. Qualidade de vida de pacientes portadores de 
insuficincia renal cronica em tratamento de hemodialise. Acta Paul 
Enferm, v. 21, p. 203-6, 2008. 
MERA, T. M.; REYES, V. A. D.; REY,. Insuficiencia renal aguda. 
UNIVERSITAS MÉDICA , v. 45, n. 2, 2004. 



RELAÇÃO DA GOTA E INSUFICIÊNCIA RENAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

337 
 

MORAES, C. E. et al. preditores de insuficiência renal crônica em 
pacientes de centro de referência em hipertensão arterial. Rev 
Assoc Med Bras , v. 55, n. 3, p. 257-62, 2009. 
MUNIZ, G. C. et al. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL. Rev Pesq Saúde , v. 
16, n. 1, p. 34-40, jan-abr 2015. ISSN ISSN-2236-6288. 
NOVAES, G. D. S. GOTA. Rev. Fac. Ciênc.Méd. , Sorocaba, v. 10, 
n. 2, p. 1 - 6, 2008. 
PADULLA, Susimary Aparecida Trevizan et al. A fisioterapia pode 
influenciar na qualidade de vida de indivíduos em hemodiálise. Ver 
Ciên, cuid e saú, v. 10, n. 3, p. 564-570, 2011. 
PRÓ, R. Gota. N Engl J Med. [S.l.], p. 364;5. 2011. 
PROVENZA, J. R. Reumatismos de partes moles. Sociedade 
Brasileira de Reumatologia, Maio 2011. 
ROSO, C. C. et al. ASPECTOS CLÍNICOS DAS PESSOAS COM 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO. Rev Rene. 
, v. 14, n. 6, p. 1201-8, 2013. 
SANTOS, F. D. D. GOTA: UMA REVISÃO. Rev. Med. UFPR , v. 3, 
n. 1, p. 25-31, 2015 
SCHOR, N.; DOS SANTOS, O. F. P.; BOIM, M. A. Insuficiência 
Renal Aguda. 13. ed. [S.l.]: GUIA PRÁTICO DE UROLOGIA, v. 13, 
2000. 
SESSO, R. C. et al. Relatório do Censo Brasileiro de Diálise Crônica 
2012. J Bras Nefrol 2014, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 48-53, 2014. 
SOARES, K. T. D. A. et al. Eficácia de um protocolo de exercícios 
físicos em pacientes com insuficiência renal crônica, durante o 
tratamento de hemodiálise, avaliada pelo SF-36. Fisioter. Mov., 
Curitiba, v. 24, n. 1, p. 133-140, jan./mar. 2011. 
TORRES, M. M.; DE ANDRADE, D.; DOS SANTOS, C. B. PUNÇÃO 
VENOSA PERIFÉRICA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. Rev 
Latino-am Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 299-304, maio-junho 2005. 
VILLELA, Natália Lopes; DANAGA, Aline Roberta. Exercício Físico 
no Paciente Renal Crônico Sob Tratamento Hemodialítico: Revisão 
de Literatura. A REVISTA, v. 3, n. 5, p. 27, 2011. 



LISENCEFALIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

338 
 

CAPÍTULO 20 

LISENCEFALIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Izabela BEZERRA1 
Carolina Manoela de Lima SANTANA2 

Ana Cristina Soares Medeiros da SILVA2 

Elane Maria Leite de Sales SALES2 
Giovanna Pontes VIDAL3 

1 Autor, aluno da Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa–PB, Curso de Fisioterapia; 
 2 Co-autor, aluno da Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa–PB, Curso de 

Fisioterapia;  3Orienadora Fisioterapeuta com pós-graduação em Fisioterapia Hospitalar e em 
Fisioterapia Dermato-Funcional; mestranda em Efectividad Clínica pela Universidade de 
Medicina de Buenos Aires. Docente da Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa.  

Izabela_thamara@hotmail.com 
 

RESUMO: Lisencefalia é um conjunto de malformações no 
desenvolvimento dos sulcos e giros do cérebro, que decorre de 
alterações na migração neuronal, fazendo assim a superfície do 
cérebro lisa, pela qual ocorre uma deleção no cromossomo 17, 
sua incidência é de 11,7 por milhão de recém-nascidos, que 
pode ser afetado durante a gestação. Nos primeiros anos de 
vida, suas manifestações clínicas se apresentam com uma má 
formação do desenvolvimento cortical, epilepsia, atraso no 
desenvolvimento psicomotor, espasticidade ou hipotonia. O 
presente estudo foi feito por meio de revisão bibliográfica, 
baseados em livros, revistas, artigos e monografias do banco 
de dados da SCIELO. Assim o objetivo geral do trabalho é 
descrever as manifestações clínicas desta doença. Foi 
observado que, como em outras doenças raras, ocasiona ao 
paciente grandes limitações e isto gera ao portador restrições e 
uma qualidade de vida  reduzida. As manifestações clínicas 
dependem do fator etiológico envolvido na gravidade e área de 
malformação cerebral. 
Palavras-chave: Lisencefalia. Manifestações clínicas. 
Síndrome de Miller-Dieker. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Lisencefalia é uma doença rara, também conhecida 

como síndrome de Miller-Dieker, causada por uma mal- 

formação no desenvolvimento dos sulcos e giros do cérebro, 

que decorre de alterações na migração neuronal. No decorrer 

da formação do cérebro, os neurônios se mudam do ventrículo 

para o córtex cerebral. Essa mudança acontece a partir da 

sétima para vigésima semana de gestação para atingir uma 

formação de seis camadas primordiais para uma adequada 

função cognitiva. Na lisencefalia essa mudança neuronal é 

interrompida formando ao invés de seis, quatro camadas 

desorganizadas podendo causar manifestações que começam 

na ausência de convoluções (agiria), convoluções mais 

espessa (paquigiria) e vão até que se formem uma crosta dupla 

(HÉRNANDEZ, 2007).  

É uma síndrome a qual ocorre uma deleção no 

cromossomo 17. Crianças com esta doença apresentam 

portanto a ausência de algumas partes dos sulcos e giros, o que 

torna assim a superfície do cérebro lisa (BARBA; MOTA, 2005; 

MENDES, 2015). 

A incidência de crianças que nascem com casos de 

lisencefalia é de 11,7 por milhão de recém-nascidos (1 / 85,470). 

Por ser uma doença rara, o desenvolvimento da criança com 

essa deficiência é afetado geralmente durante a gravidez, por 

infecções virais na gestação, ingestão de substâncias tóxicas, 

radiação, dificuldade de retorno sanguíneo para o cérebro e 

doenças genéticas com deleção do cromossomo 17, entre 

outras. Principalmente nos primeiros anos de vida se têm uma 

expectativa média de vida até aos dois anos e meio de idade 

(CURIEL, 2016; RODRIGUEZ, 2016; MENDES, 2015). 
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Há uma importante classificação dos vinte tipos 

existentes desta doença, agrupando-a em três grandes tipos: o 

primeiro a “Lisencefalia clássica ou tipo I, devido à PAFAH1B1 

mutação genética, a segunda a “Lisencefalia paralelepípedo ou  

tipo II” e a terceira “Outros Tipos (MENDES, 2015). 

Devido as infecções apresentadas pelas mães durante a 

gravidez, as manifestações clínicas apresentam com uma má 

formações do desenvolvimento cortical, epilepsia, atraso no 

desenvolvimento psicomotor, e as crianças que apresentam a 

lisencefalia normalmente estão associadas a microcefalias 

(MENDES, 2015). 

O diagnostico tem como base um análise clinico com 

confirmação através do método Fluorescente in situ 

hybridization (FISH), muito específico que também serve para o 

diagnóstico de familiares, assim como também pode ser 

recomendado como uma forma de triagem em casos de 

suspeita pré-natal, na qual pode descobrir alguma alteração de 

corticais, antes da vigésima terceira semana (ROMEO, 2007).  

Por meio do exame físico pode-se observar o paciente 

irritado, hemodicamente estável, hidratado e enfraquecido. No 

exame neurológico o paciente possui uma hipotonia axial, 

ausencia sustento cefálico (ROMEO, 2007).      

O objetivo geral desse trabalho foi fazer um apanhado 

literário conciso, porém relevante, sobre a lisencefalia, incluindo 

as manifestações clínicas e a demarcação dos fatores 

etiológicos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo que foi realizado caracteriza-se em uma 

revisão bibliográfica, que segundo Severino (2007) e Gil (2002) 

é aquela executada através de registros disponíveis, contendo 
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categorias teóricas já estudadas por outros pesquisadores 

devidamente registrados. Desta forma, podemos afirmar que 

este estudo constitui-se deste tipo de pesquisa.  

Foram realizadas pesquisas na internet por artigos 

científicos, anais e monografias sobre o tema abordado. As 

buscas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, que 

direcionou para endereços eletrônicos científicos, em especial 

Scielo e Bireme. 

A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às 

terminologias comuns em português e espanhol. Os descritores 

utilizados na busca eletrônica foram: lisencefalia, Síndrome de 

Miller-Dieker e manifestações clínicas. 

Os critérios de inclusão para a pesquisa foram estudos 

sobre Lisencefalia publicados a partir de 1990. Foram excluídos 

informações de sites que não eram considerados de caráter 

científico e artigos que descrevessem outras síndromes.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Lisencefalia ou “cérebro liso” são mal-formações no 

cérebro que decorre de alterações na migração neuronal que 

caracteriza por uma superficie lisa ou com algumas espirras no 

córtex cerebral (CURIEL, 2016; MOTA, 2005).  
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A síndrome de Miller-Dieker (SMD), também 

denominada lisencefalia ou síndrome da deleção do 

cromossomo 17. Trata-se de uma desordem genética, de 

caráter autossômico dominante (BARBA; TARINI et al, 2015). 

O desenvolvimento do córtex cerebral fetal está baseado 

em três estágios: proliferação celular, migração neuronal e 

organização cortical. Em uma migração neuronal anormal entre 

o 3º e 4º mês da gestação pode causar a lisencefalia, na qual o 

cérebro afetado mostra ausência ou escassez dos giros 

cerebrais (ALVES; JÚNIOR et al, 2011). 

Na lisencefalia poucas células conseguem chegar ao 

córtex cerebral, e a maior parte dos neurônios apresenta sua 

migração interrompida e permanecem em situação 

heterotópica. A falta das dessas células é responsável pela 

deficiência do estímulo mecânico para a formação dos giros 

(MENESES; HERTZ; GRUETZMACHER et al, 2006).  

 É uma doença rara que atinge cerca de 11,7 a cada 

1.000.000 de nascidos vivos e é caracterizada por traços faciais 

diferentes. Esta patologia pode aparecer em crianças com 

paralisia cerebral hipotônica e desenvolver-se para paralisia 

cerebral tetraplégica espástica com o avançar da idade 

(TORRES, 2014). 

 De acordo com Jones (1998), as arnomalidades podem ser 

classificadas em:  

 Cerebrais: com desenvolvimento incompleto do cérebro 

freqüentemente com uma superfície lisa;  

 Craniofaciais: microcefalia com estreitamento 

bitemporal, região frontal alta. 
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 Ocasionais: defeitos cardíaco, retardo do crescimento 

intra-uterino e atividade fetal diminuída e displasia cística 

do rim. 

Desta forma, as crianças que são portadoras da doença 

apontam epilepsia, uma deficiência intelectual, microcefalia e 

mal formação de diversos órgãos. Quando causada por 

alterações na migração neuronal, esta se caracteriza por 

apresentar síndromes epiléticos e transtornos motores graves 

com alta mortalidade. A epilepsia é caracterizada por 

convulsões que ocorrem de forma súbita e provoca perda de 

controle da postura física e da consciência. Apesar de existirem 

vários tipos de epilepsia, o mais conhecido é o chamado de 

“Grande Mal”, caracterizado por episódios recorrentes de 

convulsões generalizadas, nas quais o corpo todo estremece 

numa série de curtos espasmos. As convulsões epiléticas 

podem ser classificadas em dois grandes grupos: as parciais 

(envolvem apenas uma área do cérebro) e as generalizadas 

(envolvem simultaneamente todo o cérebro) (MENDES, 2015).  

O principal gene que causa o desenvolvimento da 

Lisencefalia é o LIS1. Ele é responsável por 60% dos casos de 

lisencefalia clássica e isto mostra uma imagem equivalente a 

SMD, mas, não apresenta os dismorfimos faciais da síndrome 

(TORRES, 2014). 

Segundo Forbes (2014) as principais causas da 

lisencefalia são: 

➢ Genético; 

➢ Infeccioso; 

➢ Exposição a tóxicos como metanol e mercúrio, monóxido 

de carbono e isorretinóico; 

➢ Drogas (cocaína e anfetamina); 

➢ Radiações ionizantes; 

➢ Shock materno. 
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Mendes (2015) relata que as manifestações clínicas 

desta doença está relacionada ao tipo de infecção adquirida 

pela mãe durante a gravidez. 

De modo geral, estes pacientes podem apresentar  

diminuição no crescimento, conforme Fig. (1) e Fig.(2) a 

microcefalia, anomalias oculares, hipoplasia do nervo óptico, 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor,  dificuldade na 

deglutição, e podem apresentar deformidades  nos dedos das 

mãos e pés (QUENTA, 2016). 

 

Figura 1. Principais manifestações clínicas da Lisencefalia. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jIFgDSie6BE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jIFgDSie6BE
https://www.youtube.com/watch?v=jIFgDSie6BE
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Figura 2. Pacientes portadores de Lisencefalia 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jIFgDSie6BE 

 

Além destas características supracitas, Rodriguez e 

Rivero (2014) descrevem as seguintes características gerais: 

deformações faciais, dificuldade de se alimentar, espasmos 

musculares e convulsões. 

Mota (2005) descreve a afecção em apenas dois 

subtipos: a lisencefalia clássica que resulta em alterações na 

migração neuronal e a lisencefalia paralelepípedos que resulta 

da submigração de neurônios. 

Apesar disto, Mendes (2015) descreve 20 tipos desta 

afecção, porém agrupa em três grupos: clássica ou tipo I”, 

paralelepípedo ou tipo II” e a terceira denominada “Outros 

Tipos”. Estes grupos estão descritos no quadro a seguir de 

acordo com as anomalias associadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jIFgDSie6BE
https://www.youtube.com/watch?v=jIFgDSie6BE
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Quadro 1. Categorias da Lisencefalia. 

 
Fonte: Mendes (2015) 

 

Um estudo realizado por Andel, Arts e Barth (1990) com 

21 pacientes com Lisencefalia, demonstrou os seguintes 

aspectos clínicos: a média de idade era maior do que a descrita 

na literatura, os pacientes considerados com “outros tipos” de 

lisencefalia sofreram convulsões mais tarde quando comparado 

aos pacientes do tipo 1 e 2 e a microencefalia não estava 

sempre presente.  

 As infecções congênitas podem afetar vários órgãos que 

podem percutir em danos cerebrais específicos, incluindo 

microcefalia, calcificações, desordens migratórias neuronais e 

anormalidades de substância branca. Desta forma estudos 
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observou que os gânglios basais apresentam, 

aproximadamente um terço dos casos de  anormalidades de 

migração celular (e.g., lisencefalia, paquigiria), além de 

aumento ventricular secundário à atrofia cortical e subcortical ( 

MENEZES , PACHECO et al, 2016) 

A microcefalia também pode estar relacionada com a 

Lisencefalia. Esta é caracterizada por um distúrbio de 

proliferação celular, é popularmente conhecida como 

“diminuição do perímetro craniano”. É comum acontecer na 

primeira metade da gravidez e se estender até 1 ano de vida.  A 

microcefalia pode ser classificada como primária, quando o 

cérebro não se forma corretamente e a secundária, quando um 

agente nocivo lesiona o cérebro que iria se formar normalmente 

(MENDES, 2015).  

Com isto, o termo microlisencefalia foi criado e o mais 

adequado para estes pacientes que possuem um perímetro 

craniano inferior a quatro desvios- padrão abaixo da média. 

Devido à lisencefalia gerar mudanças na migração neural, esta 

doença causa transtornos graves e síndromes epiléticas com 

um índice alto de mortalidade e seu diagnóstico é realizado 

através ecografia transfontanelar contínua (MENDES, 2015). 

O prognóstico de uma criança com lisencefalia pode 

variar dependendo do grau que atingir o cérebro, podendo 

variar de cinco meses a  dois anos de idade devido a problemas 

respiratórios (QUENTA, 2016). 

Forbes (2014) complementa informando que o 

prognóstico dos portadores de Lisencefalia está relacionado 

aos seguintes fatores: 

➢ Depende do grau de mal formação cerebral; 

➢ A maioria morre na infância; 

➢ A causa da morte geralmente é por aspiração de líquido 

e complicações respiratórias; 
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➢ Alguns podem ter praticamente o desenvolvimento 

normal da inteligência.  

A seguir, a Fig.(3), Fig. (4) e Fig. (5) demontram a 

ressonância magnética cerebral em 4 pacientes com 

Lisencefalia, descritos no estudo de Mendes (2015). 

 
Figura 3. Paciente com Lisencefalia do Tipo I 

 
Fonte: Mendes (2015) 
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Figura 4. Paciente com Lisencefalia do tipo II  

 
Fonte: Mendes (2015) 

 
Figura 5. Paciente com Lisencefalia associada a 
microencefalia  
 

 
Fonte: Mendes (2015) 

 

Desta forma, observa-se que é possível o diagnóstico 

do paciente com Lisencefalia por meio da ressonância 

magnética. Também pode ser confirmado por ultrassonografia 

e por tomografia computorizada. O tratamento da lisencefalia é 

sintomático e deve ser de acordo com a gravidade e 

localização da malformação cerebral, ou seja, depende da 
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classificação etiológica e deve ser iniciado o mais rápido 

possível (MENDES, 2015). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A Lisencefalia, é uma doença rara decorrente 

principalmente da falha da migração neuronal.  

Os portadores desta doença possuem baixa expectativa 

de vida e normalmente possuem episódios de convulsões 

graves. As manifestações clínicas dependem da área e 

gravidade da malformação cerebral e o tratamento é 

sintomático. 

Observa-se uma escassez na literatura sobre esta 

temática, o que torna necessário a realização de novas 

pesquisas, incluindo principalmente as manifestações clínicas 

e a conduta terapêutica destes pacientes  
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RESUMO: O direito de crianças e de adolescentes de continuar 
sua escolarização durante a hospitalização é garantido na 
Resolução Nº 02/2001 do Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação, porém a violação desses 
direitos é um fato diário no Brasil. Diante disso, nosso objetivo 
neste estudo é identificar a realidade em que as crianças e 
adolescentes hospitalizados vivem, enquanto hospitalizados-
estudantes-seres em formação.  Utilizamos em nosso estudo a 
abordagem qualitativa do tipo exploratório descritiva. O material 
empírico foi produzido por meio de entrevista semi estruturada 
e grupo focal, realizados em dois hospitais públicos em João 
Pessoa. Os sujeitos da pesquisa foram gestores, profissionais 
e familiares/acompanhantes. Para a interpretação do material 
empírico utilizamos a análise temática. Familiares e 
profissionais responsabilizam a gestão pela não efetivação da 
política de atendimento escolar hospitalar, e não dispondo disto, 
a família busca formas de enfrentar as perdas escolares dos 
filhos. Os gestores desacreditam que a família reconheça a 
importância da educação para seus filhos. A percepção limitada 
diante da possibilidade de continuidade do processo de 
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formação cognitiva e intelectual demonstra falta de 
conhecimento e de sensibilidade de alguns gestores e 
profissionais. A inexistência da classe hospitalar é fato, sendo 
necessária uma discussão que culmine na efetivação dessa 
estratégia. Acreditamos que a vontade política e os olhares 
mais humanos dos gestores poderão se consolidar na 
implementação das políticas públicas. 
Palavras-chave:Educação especial. Criança e adolescentes 
hospitalizados. Defesa da criança e do adolescente. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito à educação garante a criança e ao adolescente 

aprendizagem e escolarização, traduzido, prioritariamente, pelo 

acesso ao ensino de educação básica. De acordo com o Art. 21 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394, a 

educação básica é formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, que na 

adequação idade-série compreende a faixa etária de 7 a 14 

anos é obrigatório e atualmente tem duração de nove anos 

(BRASIL, 1996). 

O acesso universal à educação é garantido por meio do 

Art. 214 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1990, p. 106), no 

entanto, por um longo tempo eram muitas as famílias que não 

conseguiam matricular seus filhos em escolas do sistema 

público educacional brasileiro. No ano de 2007, o percentual de 

crianças de 7 a 14 anos que estava na escola, independente do 

nível de ensino, era de 97,6%, o que representava cerca de 27 

milhões de estudantes. No nordeste, esse percentual foi 97,1% 

(BRASIL, 2007a). No ano de 2008, 31.694.497 alunos foram 

matriculados no ensino fundamental, e em 2009, 31.705.528 

alunos (BRASIL, 2010b). 
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Dados do sistema de monitoramento do Programa Bolsa 

Família afirmam que, no bimestre outubro/novembro de 2008, 

24% das justificativas apontadas pelas instituições de ensino 

para as faltas dos alunos à escola devia-se a motivos de 

“doença do aluno” (UNICEF, 2009). Com base no significativo 

percentual, podemos afirmar que a doença na criança e no 

adolescente é uma situação que além de provocar alterações 

físicas, mentais e sociais, compromete a continuidade do 

processo de escolarização (CECCIM, 1999).  

Na cidade de João Pessoa-PB, as taxas de evasão 

escolar no ano de 2007 demonstravam que 11,6% dos 

matriculados na 1ª série (atual 2º ano) do ensino fundamental 

deixavam as salas de aula sem terminar o ano letivo. Na 8ª série 

(9º ano) a taxa de abandono foi de 8,4% no mesmo ano 

(BRASIL, 2007a). 

 Os hospitais, na tentativa de amenizar o sofrimento das 

crianças e adolescentes hospitalizados, dispõem da 

brinquedoteca, a qual é regulamentada por meio da Lei Federal 

nº 11.104, de 21 de março de 2005 (BRASIL, 2005a). Deve ser 

um espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado 

a estimular as crianças e seus acompanhantes a brincarem, 

contribuindo para a construção e/ou fortalecimento das relações 

de vínculo e afeto entre as crianças e seu meio social. Outra 

estratégia, que é muito aceita pelas crianças, refere-se às 

brincadeiras feitas com pessoas vestidas de palhaço, a 

exemplo dos “Doutores da Alegria”, palhaços da “Companhia 

do Riso”, “Anjos da Enfermagem” e demais denominações que 

ousam tirar a criança do foco da doença durante sua 

hospitalização. 

Contudo, tais ações não se configuram no preconizado 

pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 
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Básica que prevê há mais de uma década, na Resolução nº 02 

de 2001, a implementação de Classes Hospitalares. Na referida 

Resolução, as atividades pedagógico educacionais visam a 

continuidade do processo de escolarização, vinculando o setor 

saúde e o setor educação. 

A classe hospitalar segundo Ceccim (1999) é uma 

modalidade de ensino que deve apoiar-se em propostas 

educativo-escolares, e não em propostas de educação lúdica, 

educação recreativa ou de ensino para a saúde. As ações 

desenvolvidas caracterizam-se pelo atendimento pedagógico-

educacional que ocorre em ambiente de tratamento de saúde 

por ocasião de internação, no atendimento em hospital-dia e 

hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde 

mental. Tem por objetivo propiciar o acompanhamento 

curricular do aluno quando este estiver hospitalizado, 

garantindo a manutenção do vínculo com as escolas por meio 

de um currículo flexibilizado (BRASIL, 2002a). 

Segundo Paula (2003), os convênios entre os hospitais e 

as escolas são firmados com as Secretarias de Educação e da 

Saúde dos estados. Todavia, os órgãos públicos, os 

educadores e a sociedade em geral, muitas vezes 

desconhecem o hospital como possível espaço para ensino 

regular, pois, são poucas as Secretarias de Educação que 

estabelecem práticas pedagógicas de classes hospitalares.  

Na Paraíba, não encontramos nenhuma informação 

específica em fontes oficiais acerca do atendimento pedagógico 

educacional existente em hospitais do Estado. O município de 

João Pessoa tem uma rede hospitalar que conta com um total 

de 09 hospitais que atendem crianças e adolescentes. Destes, 

04 são pediátricos e 05 são hospitais gerais que os atendem. 
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Acerca da administração, 05 são de gestão pública, 03 de 

gestão mista e 01 de administração privada. 

Como mostra o cotidiano, apesar da classe hospitalar 

trazer benefícios reais para a criança e o adolescente 

hospitalizado, a violação desses direitos é um fato diário no 

Brasil. Sabemos, que em nosso estado, inclusive em João 

Pessoa, não existe nenhuma classe hospitalar legalmente 

implantada e funcionando. 

Diante disso, nosso objetivo neste estudo éidentificar a 

realidade em que as crianças e adolescentes hospitalizados 

vivem, enquanto hospitalizados-estudantes-seres em 

formação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizou-se a abordagem qualitativa do tipo exploratório 

descritiva. Participaram deste estudo um total de vinte e um 

sujeitos, a saber, sete gestores municipais e estaduais da 

saúde e da educação da cidade de João Pessoa, Estado da 

Paraíba; seis profissionais (enfermeiros, psicólogos e médicos); 

e oito familiares/acompanhantes. 

As diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, preconizadas na Resolução Nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), e a 

Resolução COFEN Nº 311/2007 que aprova a reformulação do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN, 

2007) foram tomadas como pré-requisitos e nortearam o 

desenvolvimento desta pesquisa. Entramos em contato com os 

diretores gerais das referidas instituições solicitando 

autorização para a realização do estudo, com os diretores 

clínicos e técnicos, profissionais e familiares/acompanhantes. 
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Após autorização das instituições, o projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HULW 

tendo recebido parecer favorável sob o Protocolo de nº 

072/2011. 

A produção do material empírico aconteceu no período 

de Abril a Agosto de 2011. Utilizamos a técnica da entrevista 

semiestruturada, que foi utilizada com os gestores, diretores e 

profissionais da saúde. Essa escolha justificou-se pela 

possibilidade de esses sujeitos fornecerem dados primários e 

secundários que, pudessem constituir uma representação da 

realidade. 

Roteiros específicos foram utilizados para cada grupo 

de sujeitos. Para direcionar a abordagem nas entrevistas, 

utilizamos um modelo de roteiro para o Secretário de saúde e 

para o Coordenador da Educação Especial e outro modelo para 

os diretores geral e técnico, médicos, enfermeiros e psicólogos. 

Para a realização do grupo focal (GF) com os familiares 

também, foi necessário utilizarmos um roteiro específico. 

Realizamos um estudo piloto, a fim de validar tais instrumentos 

da entrevista semiestruturada e com ele verificamos a 

pertinência da abordagem das questões elaboradas. 

Os procedimentos de produção do material empírico 

foram realizados em um local reservado para manter a 

privacidade. Tanto a entrevista semiestrutrada quanto os 

encontros do GF foram gravados em MP3 e gravador, com 

anuência dos participantes. Durante as entrevistas foram feitas 

anotações de ocorrências de manifestações não verbais como 

gestos e expressões pertinentes ao objeto em estudo, e 

anotações de falas incompletas (não interrompendo o 

momento) com o intuito de depois aprofundar o assunto que 

não ficou bem esclarecido.   
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Para análise do material empírico coletado, utilizamos 

como método para interpretação a análise temática, que serão 

apresentados e discutidos a seguir. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação a caracterização dos sujeitos gestores, 

observamos, quanto a formação profissional, que apenas um 

dos gestores tinha formação em Administração e o restante em 

diferentes cursos da área da saúde e humanas.  

Esse perfil de formação suscita à gerência, possível 

desafio para gerenciar. No entanto, segundo Seixas e Melo 

(2004) em estudo voltado à administração hospitalar, a 

ausência da formação em Administração Hospitalar não impede 

que tais profissionais gerenciem hospitais. Segundo os mesmos 

autores, o profissional que for exercer a função administrativa, 

deverá estar consciente da complexidade que é requerida à 

prestação do serviço na área de saúde. 

A gerência revela-se como importante potência de 

transformação e, dessa forma, gestores e gerentes atuando 

como protagonistas da ação, propiciam um arsenal inovador no 

modo de fazer o gerenciamento da saúde e da educação.   

O tempo de atuação dos gestores da saúde e da 

educação no cargo atual é, na grande maioria pequeno. Essa 

característica pode produzir no gestor, uma sensação de 

desresponsabilização diante dos problemas identificados. 

Apenas dois profissionais têm tempo de atuação como gestor 

maior que um ano. Os outros cinco gestores atuam há menos 

de um ano no cargo informado. Possivelmente, tal fato deve-se 

às mudanças de gestão que acontecem a cada troca de 
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governo, quebrando a continuidade das ações que vêm sendo 

desenvolvidas. 

Observamos no GF que há predominância da presença 

materna ou de uma figura feminina como acompanhante da 

criança/adolescente hospitalizado. Sete dos oito entrevistados 

eram do sexo feminino, seis eram mães e uma avó. Apenas um 

pai estava acompanhando o filho durante a hospitalização. 

O grau de instrução dos cuidadores variou do ensino 

fundamental incompleto ao ensino médio completo. A formação 

escolar até o ensino médio completo surgiu em maior 

percentual, 50%, entre os entrevistados. De acordo com Honda 

(2007) no início da década de 1990, os baixos níveis médios de 

escolaridade adulta, motivaram as mudanças que ocorreram 

nas diretrizes básicas do ensino.  

A hospitalização é uma situação que causa 

vulnerabilidade à criança/adolescente e seus familiares. Eles 

são inseridos em um novo cotidiano que traz consigo 

experiências novas, por vezes desagradáveis. Ribeiro e Ângelo 

(2005) afirmam que, ao ser hospitalizada, a criança, além da 

enfermidade física, sofre de outra doença, a própria 

hospitalização. Por se apresentar duplamente doente, se a 

criança não for adequadamente tratada, poderá ter marcas em 

sua saúde mental. 
[...] geralmente se afasta da família, se afasta dos amigos, de sua 

rotina diária, e por um motivo de doença. Então, é muito comum você 

perceber crianças passando por um período de depressão, de 

resistência, isolamento (P5). 

Tais sentimentos abordam a necessidade de oferecer 

atenção integral à criança/adolescente, durante a 

hospitalização. Esse cuidado integral implica em um 

atendimento que contemple às indissociáveis necessidades 
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humanas. Cuidar da criança implica em trazer para o hospital, 

além dela, toda a sua história.  

 Nos relatos, gestor e profissional da saúde expressam 

suas concepções acerca da hospitalização de crianças e 

adolescentes.  
No hospital em si é muito ruim para ela (criança) porque ela passa a 
ter um volume de tempo extremamente ocioso, que ela não tinha antes 
quando estava nas suas atividades normais (G1). 
 
Na verdade, elas (crianças) ficam muito ociosas, e o hospital não 
fornece nenhuma atividade lúdica coerente com a faixa etária, porque, 
na verdade, os adolescentes, eles gostam de ter um acesso a uma 
internet, a uma leitura, a uma outra atividade mais..., mas eles não têm 
esse acesso (P4). 

 

Na infância, a hospitalização significa uma quebra na 

continuidade da rotina que a criança/adolescente costumava ter 

anteriormente ao internamento. Durante a internação, eles se 

afastam de seus amigos, seus familiares, não podem mais 

brincar como antes, afastam-se da escola e passam a vivenciar 

uma experiência dolorosa e traumatizante, que é a rotina 

hospitalar. 

Os atendimentos lúdicos, na maioria das vezes, 

acontecem dentro do espaço da brinquedoteca. Para Mello e 

Moreira (2010) é relevante valorizarmos o brincar enquanto um 

instrumento que privilegia o acesso aos conteúdos infantis. 

Essa valorização e importância do brincar são percebidas no 

discurso de um profissional da saúde que assiste crianças e 

adolescentes. 
[...] é uma tentativa de diminuir essa ruptura com o externo. Então, é 
para ver coisas do cotidiano da criança através de trabalhos lúdicos, 
atividades lúdicas com a criança, contação de estórias [...]ao fazer 
isso, você vai diminuindo também os prejuízos e os traumas que 
muitas vezes ficam [...] (P5). 
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O brincar se constitui como um importante mediador e 

facilitador para a inserção da criança e do adolescente 

diretamente em seu processo de adoecimento, funcionando, 

como uma estratégia de estabelecimento de vínculo de 

confiança com o serviço de saúde e seus profissionais (MELLO; 

MOREIRA, 2010). No entanto, o que deveria ser um espaço 

presente em todos os hospitais pediátricos, é possível a partir 

do discurso abaixo identificar que a brinquedoteca ainda 

inexiste em alguns hospitais da nossa capital. 
[...] por exemplo, da brinquedoteca que a gente tinha antes, e hoje nós 
não temos mais, que muitas pessoas são contra a brinquedoteca, seu 
funcionamento [...] Como hoje, aqui no hospital não tem (P1). 

 

A Lei 11.104/2005 garante a obrigatoriedade da 

brinquedoteca nos hospitais pediátricos, contudo, apesar de 

não mencionar sobre como deve ser as condições 

arquitetônicas para sua estruturação, deixa claro que a mesma 

deve ser um espaço provido de brinquedos e jogos educativos, 

destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a 

brincar. Para isso, atividades como recreação, brinquedo 

terapêutico, terapia lúdica, surgem como propostas de 

utilização do brincar no hospital.  

Mitre e Gomes (2004) ressaltam três núcleos de sentido 

para o uso do lúdico em hospitais: 1) o lúdico como atividade 

prazerosa à criança 2) o brincar como um espaço democrático 

e 3) a atividade de brincar como um facilitador para a interação 

entre os profissionais de saúde, crianças e seus 

acompanhantes. Esses aspectos podem ser percebidos no 

sentimento de uma criança, expressos pelo discurso de seu 

familiar/acompanhante, demonstrando as necessidades do ser 

criança/adolescente-hospitalizado em fase de 

desenvolvimento. 
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A minha (filha) estava dizendo: mainha eu queria um livro, um livro 
para eu ler. Queria um caderno de desenho para eu desenhar. E 
porque a senhora não trouxe meu lap top para eu estudar no meu lap 
top (GF). 

 

Apesar dos esforços das equipes interdisciplinares, 

percebemos pelo discurso acima que o hospital ainda é um 

ambiente pobre em estimulação. Devido a facilidade de acesso 

da população a meios informatizados e às novas propostas 

pedagógicas, as atividades, apenas de cunho lúdico, são 

insuficientes para adequada manutenção do desenvolvimento 

cognitivo e intelectual vivenciado por essas crianças em seu 

meio. 

O discurso abaixo aponta para além da necessidade de 

atividades lúdicas. Os desejos e a necessidade de continuidade 

da escolarização podem ser vistos neste relato. 
A minha já está preocupada com isso aí. Ela fala direto: - mainhaperdi 

minhas provas, vou perder o ano e não vou passar de ano. Então quer 

dizer, ela pequenininha, lá deitada, já está pensando nisso aí (GF). 

 

 A preocupação voltada às atividades escolares, mesmo 

enquanto internadas, é anunciada pelas crianças a seus 

familiares por meio da solicitação de atividades que as 

mantenham no curso do seu desenvolvimento. O medo 

relacionado a perdas de prova e possível perda de ano letivo é 

um sentimento que não pode ser negado pelo hospital. Não 

existem atividades que relembrem o que 

crianças/adolescentes, neste caso, estudantes, vivenciavam 

em suas rotinas antes da hospitalização. 
Aqui não tem muito o que se fazer em termos de escolaridade no 

hospital, tem mais brinquedos, livro eu acho que é bem escasso (P1). 

  

O máximo que a gente dispõe para as crianças é um serviço de 

recreação que faz atividades lúdicas com as crianças, mas, é mais 
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assim, em termos de entretenimento e não necessariamente de 

educação (G2). 

 

De acordo com Benjamin (1984) a capacidade de 

compreensão da criança nessa situação é importante porque 

lhe possibilita entender explicações verbais sobre a 

hospitalização.  

Outro aspecto importante para as crianças em idade 

escolar é que a restrição de atividades nesta fase leva à perda 

da autonomia. Portanto, se forem negadas as condições 

necessárias para superar os aspectos dolorosos e depressivos 

inerentes à hospitalização, gera-se um estado de fragilização, 

ameaçando a autoestima da criança, afetando seu autocontrole 

e sua habilidade de enfrentamento (BORGES, 1999). Nesse 

contexto, os relatos demonstram as implicações da quebra da 

continuidade do ritmo escolar da criança. 
Se desmotivar para voltar à escola quando tiver alta, não conseguir 

acompanhar os colegas que já podem estar mais adiantados. [...] 

Tanto pode desmotivar de não querer mais ir porque já está afastado, 

não conseguem acompanhar, aí desmotivam ainda mais [...] (G3). 

 

Quando relacionado ao distanciamento da escola 

quando hospitalizados, a ausência da motivação para crianças 

e adolescentes resulta em um sentimento de perda de interesse 

nos estudos que interfere diretamente no processo de ensino-

aprendizagem. A isso, soma-se a dificuldade de se reaproximar 

de seus pares ao retornar à escola, pois se sente diferente deles 

e, por vezes, os outros o veem e o tratam como diferente.  

Os relatos de gestores apontam que a desmotivação, 

ocasionada pela falta de frequência às aulas, pode trazer 

prejuízos concretos à vida dessas crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, Knüppe (2006) afirma que uma das 
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consequências da desmotivação para crianças em idade 

escolar é a repetência e a evasão escolar. Contudo, a 

aprovação escolar pode se fazer presente, no entanto, a 

aprendizagem e a apreensão do saber por elas adquirida, são 

limitadas. 
[...] você perder um dia já fica ruim, porque fica uma pessoa sem 
noção porque perde uma explicação. Vai fazer a prova não tem quem 
explique, a não ser eu em casa (GF). 
 
Um ano perdido para uma criança traz muitos prejuízos, não apenas 
em relação à aprendizagem, mas com relação à socialização dela 
com crianças da mesma idade, com amizades que já foram feitas, às 
vezes até em relação à autoestima da criança. Quando se vê,ela está 
com idade avançada numa série bem anterior, então, isso traz muitos 
prejuízos também no seu emocional (P5). 

 

Uma das preocupações apresentadas nos discursos é a 

defasagem entre a idade e a série que o aluno deveria estar 

cursando (MENEZES; SANTOS, 2002). De acordo com o 

Censo do MEC, no ano de 2010, o percentual de distorção 

idade/série no Brasil chegou a 23,6% no ensino fundamental, 

representando 7 milhões de estudante (BRASIL, 2010b).  

A preocupação apresentada por familiares e 

profissionais é enfatizada por Ahlert (2007) quando afirma que 

hoje, o grande desafio da educação, é o diálogo e o 

desenvolvimento da capacidade argumentativa. Sendo assim, 

faltas escolares justificadas e elaboração de atividades para 

nota não devem ser suficientes para que a escola descarte o 

período que aquela criança ficou afastada e a aprove de ano.  

A aprovação escolar pode trazer à criança e sua família, 

de imediato, o sentimento de realização, todavia, as 

competências não adquiridas e não recuperadas poderão 

limitar o futuro dessas crianças (UNESCO, 2010).  
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A educação, materializada pela escola formal deve estar 

preparada para desenvolver junto às crianças/adolescentes 

que passaram por um período de internamento. Contudo, o 

relato de um familiar evidencia que, além do hospital, a escola 

de origem também apresenta limitação no cuidado voltado à 

escolarização da criança durante sua hospitalização e/ou no 

retorno à sala de aula.  

A professora da minha (filha) já disse que ela não ia passar (ano letivo). 

E a diretora conversou comigo e disse: - ‘Mãe, é melhor trancar a 

matrícula dela, porque ela vem para escola, fica um tempo, depois fica 

interna. Depois vai para casa, fica dois, três dias no colégio aí adoece 

e interna de novo’. Aí eu disse: - ‘mas se eu for fechar a matrícula dela 

o que é que vai ser dela’. Porque ela (criança) disse: - ‘eu não quero 

parar de estudar’. Eu não tenho condições (financeiras), se eu pudesse 

eu pagava uma professora para dar aula a ela. Eu não tenho condições 

(GF). 

 

O estudo de Nóbrega et al., (2010) apontou que, após a 

alta hospitalar, o retorno de crianças com doença crônica à 

escola mostrou que a escola se mostra despreparada para 

atender a essa clientela. Nessas condições, crianças e 

adolescentes têm seu processo de desenvolvimento 

interrompido.  

Outro aspecto ressaltado na fala foi o medo demonstrado 

pela criança de ter que parar seus estudos. Apesar de o direito 

à educação estar previsto na Constituição Federal de 1988, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (BRASIL, 2008), 

na Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), no 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA (BRASIL, 1995) e na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

Nº 9.394/96), as secretarias de educação, em nome das 

escolas, desrespeitam e descumprem estas leis. Fazendo valer 

os preceitos das legislações vigentes, o UNICEF (2009, p. 13) 
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pondera os aspectos da integralidade da educação para a 

criança. 

A educação integral considera, no seu desenvolvimento, 

as dimensões dos tempos, práticas, conteúdos e territórios das 

ações educativas, na escola e em outros lugares de 

aprendizagem. Leva em conta também as articulações 

intersetoriais entre políticas públicas, a participação contínua e 

ativa da comunidade. Envolve principalmente o foco no direito 

de cada criança a ter acesso, a permanecer e aprender e a 

concluir cada etapa da Educação Básica. 

A escola, não pode desistir do aluno diante de tais 

circunstâncias. Sendo a ssim, é importante que se mantenha e 

valorize o vínculo entre a escola e o hospital a fim de promover 

a continuidade do processo de escolarização da criança 

(NÓBREGA et al., 2010). 

A participação ativa dos familiares diante do processo de 

formação das crianças/adolescentes que estão hospitalizados 

é percebida nos relatos a seguir. A fim de que as perdas 

escolares não signifiquem grandes danos para as crianças, 

seus familiares buscam estratégias de enfrentamento que 

possam minimizar as perdas escolares e facilitar o retorno à 

sala de aula. 
[...] eu já falei com a professora dela, ela passa em frente a minha casa 
para ir para aula, ela vai pegar, no caso ela (filha) tem dois cadernos, 
ela leva uns, aí passa as tarefas. Quando ela voltar ela deixa na minha 
casa e já leva o outro. [...]. E o que precisar eu vou ensinando a ela em 
casa (GF). 

 

O Estado, nessa perspectiva, não se faz presente para 

cumprir o dever de oferecer educação a todas as crianças. Nos 

relatos anteriores, ele surge como um agente passivo que 

assiste a um problema vivenciado diariamente nos hospitais e 
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espera iniciativas particulares, deixando transparecer uma 

inversão de papéis sociais. 

A escola, instância autônoma, não se apresenta 

preocupada em dar continuidade ao processo de formação e 

aprendizagem do seu aluno. O que se observa são casos 

individuais em que um professor, talvez pela proximidade com 

a família, se dispõe a atualizar as atividades no caderno da 

criança, para que a própria mãe assuma o dever de orientar e 

nortear estas atividades. 

De acordo com o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2001b), é dever do Estado assegurar o ingresso, a permanência 

e a conclusão do ensino para as crianças na escola. O processo 

pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos alunos 

e corresponder a um ensino socialmente significativo. Crianças 

e adolescentes hospitalizados estão contemplados nesse 

direito por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Nº 9.394, que trata da escolarização de crianças com 

necessidades especiais (BRASIL, 1996). 

Diante do exposto, evidenciamos que as limitações no 

processo de formação escolar das crianças e adolescentes 

hospitalizados. Sendo assim, faz-se necessário que hospitais e 

escolas se articulem para garantir meios, durante a 

hospitalização infantil, da intervenção pedagógico escolar no 

ambiente hospitalar, materializada pela classe hospitalar, como 

estratégia de enfrentamento da realidade. Sua mediação nesse 

contexto é imprescindível para a criança em idade escolar por 

partir, do princípio de considerar a integralidade da criança 

hospitalizada (ZARDO; FREITAS, 2007).  

Apesar do direito de crianças hospitalizadas desfrutarem 

de atendimento pedagógico escolar hospitalar esteja previsto 

em lei, essa modalidade de ensino ainda não é disponibilizada 
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nos hospitais da nossa capital. Destarte, para que esse tipo de 

atendimento seja efetivado do modo proposto, uma interlocução 

entre a saúde, em nome dos secretários e gestores 

hospitalares, e a educação deve ser fato apreciado pelos 

sujeitos que representam a sociedade nestas esferas sociais. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

As atenções voltadas à criança e ao adolescente fazem 

com que sejam considerados sujeitos de prioridade absoluta. O 

direito à saúde é garantido mediante políticas econômica e 

social, e à educação é dever do Estado e da família, devendo 

ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade 

a todos os brasileiros. Contudo, a realidade mostra que crianças 

e adolescentes, diariamente, continuam sendo privados do 

exercício da cidadania e veem seus direitos fundamentais 

sendo ameaçados ou violados. 

A hospitalização foi considerada momento que faz a 

criança/adolescente vivenciar experiências dolorosas devido ao 

afastamento dos amigos e da rotina diária. A realização de 

atividades incompatíveis com a idade que a 

criança/adolescente desrespeita a especificidade da sua faixa 

etária.  

A família busca formas para enfrentar as perdas 
escolares de seus filhos. Em alguns casos os gestores e a 
escola se mostraram indiferentes, ocasionando uma busca 
unilateral família, por estratégias que pudessem dar 
continuidade ao processo de formação dessas crianças. 

Alguns gestores e profissionais acreditam que a 
criança/adolescente e seu familiar não reconhecem a 
importância da educação. A percepção limitada do gestor 
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demonstra descaso e inoperância diante do direito de crianças 
e adolescentes. 

Os problemas enfrentados por crianças e adolescentes 
têm urgência em serem resolvidos. Acreditamos que a vontade 
política e os olhares mais humanos e menos assistencialistas 
dos gestores poderão se consolidar na implementação das 
políticas públicas instituídas. 

Nesse sentido, apontamos para a necessidade de uma 
discussão presencial que culmine na efetivação/implantação da 
estratégia educacional consolidada pela Classe 
Hospitalar,segundo os parâmetros da Política Nacional de 
Educação Especial. O poder público e os gestores, diante do 
reconhecimento dos efeitos negativos gerados pela 
hospitalização infantil, devem se mobilizar no sentido de 
implementar novas estratégias que atendam, de modo 
humanizado e integral, a criança e o adolescente.  
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RESUMO: A diabetes miellitus apresenta-se como distúrbios na 
função secretiva de insulina ou mesmo na respectiva função 
fisiológica de como o corpo processa determinados níveis de 
glicose no corpo. O aumento significativo de casos de DM 
dentre a população, justifica-se pelo aumento de idodos, índices 
elevados de sedentarismo e obesidade. A DM chega a abranger 
um montante aproximado de 387 milhões de pessoas no 
mundo, com 80% desse percentual contido nos países 
subdesenvolvidos. Pesquisas relatam que pessoas diabéticas 
podem apresentar um sinal clinico determinado de cinestesia 
que é pertinente ao equilíbrio. Isso ocorre devido ao papel 
principal que a glicose exerce no organismo sendo fonte 
primária de energia responsavel pela homeostase entre os 
sistemas, e quando esta se encontra em níveis elevados na 
corrente sanguínea, pode alterar seu respectivo funcionamento 
devido ao grande potencial osmótico e sua elevada 
performance de perfusão nos tecidos. A presente pesquisa teve 
como objetivo analizar o equilíbrio em pacientes diabéticos, 
utilizou como método uma revisão de literatura, com base de 
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dados obtidos na plataforma da Scielo e teve como resultados 
uma discreta incidência no relato de quedas decorrentes a 
desequilíbrios que ocorreram em metade da amostra (50%), 
bem como respectivas inseguranças ao realizar atividades 
diárias e percentual considerável de  45% dos entrevistados 
com sensação de fraqueza nas pernas. 
Palavras-chave: Diabetes. Estatabilidade Postural. Quedas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes Miellitus (DM) origina-se a partir de 

determinadas disfunções metabólicas, das quais podemos 

relatar o defeito na secreção ou no funcionamento fisiológico da 

insulina, resultando numa hiperglicemia, que é o aumento dos 

níveis de glicose na corrente sanguínea (DE PINHO et al, 

2015). 

No Brasil, assim como em outros países 

subdesenvolvidos, observa-se o aumento de pessoas 

acometidas com DM em decorrência do aumento de idosos, da 

obesidade e do sedentarismo. Dentro de um montante mundial 

de 387 milhões casos de diabéticos, estima-se que 80% deste 

valor está contido em países subdesenvolvidos, sendo cerca de 

20% só no Brasil (DIRETRIZES DA SBD, 2016).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é possível 

destacar quatro tipos clínicos de desta doença, sendo as 

principais as do tipo I (DMI) e tipo II (DMII). A DMI caracteriza-

se por uma disfunção no pâncreas dificultando a síntese de 

insulina adequada para a manutenção da vida, já a DMII ocorre 

pela incapacidade de resposta do corpo à produção de insulina 

pelo pâncreas (Diretrizes da SBD, 2016; NETO et al, 2012). 

As repercussões clínicas da DM são discriminadas em:  

neuropatia diabética, disfunções microvasculares e 
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macrovasculares que poderão culminar em nefropatias, 

neuropatias, retinopatias, acidente vascular encefálico e 

doenças cardíacas. Isto consolida esta doença como a sétima 

responsável pelo número de óbitos mundialmente (SILVA et al, 

2015). 

Um conjunto de sinais e sintomas poderão se manifestar 

na DM, inclusive a cinestesia que compreende o equilíbrio e a 

posição do corpo em relação ao meio, este fenômeno está 

presente de maneira deficitária nas pessoas com diabetes 

miellitus numa porcentagem de 20 a 50% gerando uma 

desordem no equilíbrio (CENCI et al, 2013). 

Pode-se citar como problemas consequentes a DM, 

acometimentos do sistema nervoso central (SNC) e sistema 

nervoso autônomo (SNA), que por sua vez, afeta partes distais 

e proximais do corpo. A progressão desta patologia, pode 

acarretar fraqueza muscular, alterações articulares, déficit 

proprioceptivo, postural e na marcha. A DM afeta o sistema 

muscular através do espessamento anormal das fáscias 

plantares e do tendão calcâneo, o que afeta a amplitude de 

movimento (MARTINELLI, 2010).  

O equilíbrio é dado pela soma de funções dos sistemas 

vestibular e somatossensorial, onde, tem como objetivo manter 

o corpo em postura ortostática tendo como base os pés, em 

diversas superfícies instáveis ou não. Estes sistemas, atuam 

como ferramenta no controle da postura e das funções 

sensório-motoras. Pode-se citar como consequências das 

alterações de equilíbrio: vertigens, tonturas, desequilíbrios e 

quedas (SOARES, 2007; MAZZUCATO et al, 2008). 

A correlação entre a DM e a alterações de sensibilidade 

cutânea plantar, somado com os distúrbios do equilíbrio, são 

fatores que explicam as queixas sobre desequilíbrio e quedas 

em pacientes com esta patologia (BRETAN et al, 2010). 
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Devido a diminuição do desempenho funcional de 

diabéticos, as alterações cognitivas tornam-se um percussor de 

déficits na realizações de determinadas tarefas. Isto ocorre por 

envolver as funções executivas, o que é um fator de risco para 

o aumento de quedas (ALVARENGA et al, 2010). 

DM é considerado um fator de risco para quedas, que por 

vezes dá-se de formas recorrentes, têm como consequências: 

perda da funcionalidade, fraturas, declínio da saúde além de, 

em casos mais graves, morte. Desta forma, quedas são 

consideradas um fator de risco à vida (PERRACINI et al, 2002; 

OLIVEIRA et al, 2012). 

Em consequência as quedas, as lesões mais frequentes 

são as fraturas, dentre elas: fêmur, vértebras e úmero. As 

quedas ocorrem devido a fatores intrínsecos, bem como 

extrínsecos. Que variam desde o ambiente em que a pessoa 

vive, a patologias, alterações fisiológicas e uso contínuo de 

medicações (DE OLIVEIRA et al, 2012). 

Levando em conta a questão ambiental, as quedas tem 

maior índice de ocorrência em banheiros, seguido por áreas de 

vivência em suas próprias residências, bem como as quedas 

ocorridas nas ruas (PINHEIRO et al, 2013).  

Devido aos agravos decorrentes da diabetes, as quedas 

ocorrem independentemente da existência de outros fatores 

causais, e estas, são consideradas fator de risco à vida de 

idosos, pois, uma vez ao ano, cerca de 30% dos idosos sofrem 

queda (PERRACINI et al, 2002; OLIVEIRA et al, 2012). 

Sendo assim, surgiu o interesse em averiguar a presença 

de distúrbios do equilíbrio em pacientes diabéticos. Para isto, 

foi realizado um estudo de campo. 

Portanto, o objetivo geral é analisar o equilíbrio em 

pacientes diabéticos, já os objetivos específicos são: verificar a 

sensação de fraqueza nas pernas em indivíduos diabéticos, 
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descrever as principais manifestações clínicas e relatar sua 

respectiva incidência entre os gêneros feminino e masculino. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Tipo de estudo 

O estudo realizado, caracteriza-se em uma pesquisa de 

campo, já que este é definido de acordo com Severino (2014), 

como a pesquisa na qual o objeto/fonte é abordado em seu 

meio ambiente.   

 

2.2 População e amostra 

O presente estudo envolveu a participação de 20 

pessoas com diagnóstico de diabetes, residentes no município 

de Cabedelo (PB), sendo 13 do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino com idades entre 18 - 75 anos. 

 

2.3 Instrumento de coleta de dados 

Foi aplicado um questionário contendo indagações pré 

formuladas no intuito de analisar o equilíbrio em pacientes de 

diabéticos, e este preservou a identidade dos participantes. 

 

2.4 Análise de dados 

Os dados coletados foram analisados de forma descritiva 

e quantitativa, a fim de avaliar o equilíbrio em pacientes 

diabéticos. Foi utilizado o programa Excel para a realização de 

observações estatísticas com 95% de confiabilidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria dos participantes entrevistados eram 

compostos do sexo feminino, sendo 65% mulheres e apenas 

35% homens com faixa etária bastante diversificada entre 30 a 

75 anos. Com relação a predominância de mulheres diabéticas, 

isto concorda com Iser et al (2013), que afirma uma maior 

prevalência de diabetes no sexo feminino do que no sexo 

masculino, e sugere que essa realidade se justifica pelo fato das 

mulheres procurarem mais os serviços de saúde que os 

homens.  

No gráfico a seguir, mostra a prevalência entre os tipos 

de diabetes miellitus, a qual atribui maior percentual para o tipo 

I (79%). Marcelino e Carvalho (2005), diz que a incidência e 

prevalência vem aumentando gradativamente com destaque 

para a diabetes do tipo I que tem sido mais frequente. 

 

Figura 1. Tipos de Diabetes. 

  
Fonte: produzido pelo autor.  

79%

21%

Tipo I Tipo II
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Com base nas entrevistas, verificou-se que a maioria dos 

participantes receberam o diagnóstico de diabetes há mais de 

10 anos. Cortez et al (2015), chamam atenção para as 

complicações oriundas desta patologia que normalmente 

tendem a aumentarem ao longo do tempo. Denota, portanto, a 

importância de traçar ações precoces a fim de minimizar esses 

efeitos deletérios. 

 

Figura 2. diagnóstico de diabetes. 

 

Fonte: produzido pelo autor. 

Com relação a ocorrência de desmaios 100% dos 

participantes relataram nunca terem sofrido desmaios. No 

entanto Marcelino e Carvalho (2005), mostram que dentro dos 

sinais e sintomas da diabetes podem surgir determinadas 

complicações, sendo uma delas a nível cerebral vindo a causar 

desmaios, pois o cérebro é uma estrutura nobre que necessita 

de glicose para exercer suas diversas funções que demandam 

muita energia, que na falta desta, poderá gerar vários eventos 

a exemplo deste supracitado. 

 

25%

20%

55%

0 - 5 anos 6 - 10 anos mais de 10 anos
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Quando questionados sobre a presença de cefaleias a 

partir do diagnóstigo de diabetes, verificamos que um 

percentual baixo de apenas 10% dentre os entrevistados que 

relataram queixa de cefaleia. Isto está de acordo com Petroianu 

et al (2000), uma vez que, afirmam baixa incidência de 

enxaqueca que é fator predisponente ao aparecimento da 

cefaleia em indivíduos diabéticos. 

Foi analisado também sobre a ocorrência de enjoos pós 

diagnóstico, e apenas 10% dentre os entrevistados relataram a 

presença de enjoos. Isso pode ocorrer segundo Queiroz et al 

(2016), devido ao consumo da metformina no tratamento desta 

doença, pois dentre um dos efeitos colaterais pode ocorrer o 

enjoo. 

Na figura 3 que analisa a frequência de quedas entre os 

entrevistados, apenas 20% relataram ter sofrido quedas 

decorrente de rápido desequilíbrio, fraqueza ou sensação de 

peso em MMII. De Oliveira (2012), considera que pessoas com 

diabetes tipo II são predispostas a quedas por uma séria de 

fatores, um deles é a neuropatia periférica, tonturas, visão 

reduzida, dentre outros.  
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Figura 3. Análise da frequência de quedas. 

Fonte: produzido pelo autor. 

Analisamos também sobre a sensação de tonturas, 

porém, apenas 10% dos participantes relataram a presença de 

vertigem. Reck et al (2010), associam este fenômeno como um 

dos sintomas mais comuns dentro da neuropatia diabética, 

sendo este um fator incoerente com o demonstrado na 

pesquisa. 

A figura 4 analisa a insegurança de realizar atividades de 

vida diária. Os dados apontam que 70% dos entrevistados 

afirmaram sentir insegurança ao realizar determinadas 

atividades. Alvarenga et al (2010), afirmam que pessoas com 

diabetes tipo II estão propensas a uma redução da atividade 

psicomotora com respectiva diminuição do equilíbrio postural. 

20%

80%

sim não
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Figura 4. Análise da insegurança em realizar atividades de vida 

diária. 

 
Fonte: produzido pelo autor. 

No gráfico a seguir que analisa a sensação de fraqueza 

nas pernas, observa-se que em torno de 45% dos entrevistados 

relataram a sensação de fraqueza. Isto concorda com Pace et 

al (2003), que afirma a fraqueza das pernas como sendo um 

dos problemas neuropáticos. 

Figura 5. Análise da sensação de fraqueza nas pernas. 

 
Fonte: produzido pelo autor. 
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Ao analisar a ocorrência de desequilíbrios, pôde-se 

observar que cerca de 50% dos entrevistados relataram 

eventos de desequilíbrio. Torna portanto bastante 

compreensível pois Fonseca e Davidsohn (2006), afirmam que 

altos índices glicêmicos geram acúmulos de glicose na corrente 

sanguínea gerando alterações em determinados sistemas, 

dentre ele o vestibular, que é responsável pela manutenção do 

equilíbrio. 

 

Figura 6. Análise da ocorrência de desequilíbrios. 

 

 
Fonte: produzido pelo autor. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Mediante as questões levantadas no presente estudo, 

oberservou-se que um percentual considerável da amostra, 

apresentou sensações de fraquezas nas pernas e episódios de 

desequilíbrios, porém uma discreta porcentagem vivenciou 

eventos de quedas. É uma realidade que desperta 

preocupações sobre a segurança dos portadores diabéticos no 
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tocante a possíveis ocorrências quedas em detrimento dos 

sinais clínicos presente nesta patologia, influenciando de 

maneira negativa na saúde e  na qualidade de vida destes. 

Atentamos para a importância de realizar estudos ampliados na 

área, a fim de obter maiores conclusões e de estabelecer 

programas específicos na prevenção de quedas em diabéticos, 

bem como, para traçar intervenções empíricas para evitar o 

agravamento dos sinais clínicos pertinentes a diabetes que 

poderão desencadear episódios de quedas. 
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RESUMO: O consumo do tabaco faz parte da história da 
humanidade e se aplica a diversos contextos socioculturais. 
Contanto, o desenvolvimento científico no âmbito da saúde por 
parte de diversas nações possibilitou compreender que hábitos 
tabágicos têm nexo de causa com danos à saúde humana. 
Nesse ínterim, a consagração do status de norma fundamental 
conferido a Saúde pela Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 representou um dos principais avanços 
sociais, políticos e jurídicos advindos da Carta Magna. Assim, 
sob auspícios da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), 
o Brasil e 191 Estados formalizaram o primeiro tratado de saúde 
pública do mundo na 56ª Assembleia Mundial de Saúde: a 
Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (CQCT). A 
ratificação do presente tratado ocorreu mediante o Decreto 
5.658 (BRASIL, 2006). Consecutivamente, constataram-se 
mudanças nas Políticas Nacionais de Controle do Tabaco com 
o crivo de promover saúde pública frente ao consumo e 
comercialização do tabaco no Brasil. Assim, a presente 
pesquisa qualitativa, descritiva, realizada no primeiro semestre 

mailto:clesiapachu@hotmail.com
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de 2016, inclinou-se a analisar a eficácia e os posteriores 
efeitos estabelecidos após a ratificação da Convenção Quadro 
para Controle do Tabaco no Brasil, especificamente no que 
tange ao consumo e à comercialização do tabaco.   
PALAVRAS-CHAVE: Convenção-Quadro para Controle do 
Tabaco. Saúde Pública. Tabagismo. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A América foi o berço que disseminou o tabaco para o 

mundo (CÂMERA JÚNIOR, 2005). O costume dos aborígines 

americanos ao fumar tabaco nos seus rituais religiosos 

influenciou os povos europeus, que difundiram o tabagismo 

para o mundo. De tal modo, o uso do tabaco faz parte da história 

da humanidade e se aplica a diversos contextos culturais.  

A indústria de cigarros se concretizou a partir do final do 

século XIX, predominada por empresas europeias e 

americanas. Em meados do século XX,  análises econômicas 

indicaram que os ganhos auferidos com a taxação sobre a 

venda de produtos derivados do tabaco eram inferiores as 

despesas públicas e privadas decorrentes dos serviços de 

Saúde e Previdência Social, tendo em vista a diminuição da 

produção ativa de trabalho e expectativa de vida da classe 

trabalhadora (BOEIRA; GUIVANT, 2003).  

Consequentemente, foram iniciadas ações da sociedade 

e por parte do Estado com o objetivo de promover a atenuação 

da produção e consumo do tabaco no mundo. 

Hoje, compreende-se que o tabaco é causa de diversos 

danos à sáude, sendo responsável por mais de 80% dos 

câncers de pulmão no mundo (INCA, 2016). Ademais, o 

consumo do tabaco ainda se manifesta nas sociedades, 

demosntrando o consumo mais evidente na Europa, 
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correspondendo a 29% da população. Na Região das Américas, 

o Brasil apresenta 17,6% da população como usuária (INCA, 

2016).   

Nesse contexto, a partir do desenvolvimento das 

relações internacionais e dos direitos humanos, a diplomacia 

em saúde global passou a ser desenvolvida no final do século 

XX, resultando no primeiro Tratado Internacional de Saúde 

Pública: A Convenção-Quadro para Controle do Tabaco 

(CQCT). Assim, a Saúde é formalmente reconhecida como 

direito humano.  

No ordenamento jurídico interno, a consagração de 

status de norma fundamental conferido a Saúde pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

representou um dos principais avanços sociais da Carta Magna. 

A  constitucionalização da Saúde e o processo de ratificação da 

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco pelo Brasil 

resultaram em importantes atos políticos, jurídicos e 

legislativos. 

Isto posto, o presente texto se inclinou a analisar a 

eficácia e os posteriores efeitos estabelecidos após a ratificação 

da Convenção Quadro para Controle do Tabaco no Brasil, 

especificamente no que tange ao consumo e à comercialização 

do tabaco.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa qualitativa, descritiva, exploratório, 

realizada no primeiro semestre de 2016. De tal modo, o 

presente estudo foi realizado por meio de fontes doutrinárias e 

legislativas, como também mediante dados de órgãos públicos: 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional 

do Câncer. 

Para tanto, utilizaramos como metodologia o 

levantamento bibliográfico e documental, a posterior análise de 

conteúdo da doutrina e legislação, adotando um raciocínio 

dedutivo e uma perspectiva interdisciplinar, em razão da 

interface entre Direito e Saúde.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O hábito tabagisata é presente em várias nações. 

Conforme Rosemberg (2002), o tabagismo se desenvolveu na 

Europa, a partir das interações socioculturais iniciadas com 

povos das Américas. Posteriormente, o consumo de cigarros se 

difundiu para o restante do mundo. Conquanto, apesar de ser 

consolidado como hábito tradicional das culturas e ser objeto de 

comercialização lícita, o desenvolvimento científico possibilitou 

a compreensão de que persiste relação de causa e efeito entre 

a comercialização e consumo do tabaco resultando em conjunto 

de danos à saúde individual e coletiva.  

No contexto do nordeste brasileiro, destacamos o livro 

Nordeste (FREYRE, 2004) retratando o cenário do Brasil na 

década de 30. Gilberto Freyre delineia um fato comum à 

sociedade das Américas: a fumicultura. Nesse período, a 

grande produção do tabaco da região Nordeste foi intensificada 

no Estado da Bahia, a partir do cultivo de fumo para charutos. 

Podemos dizer que o fumo na história do Brasil é até hoje 

elemento presente nas relações comerciais e culturais. 

Por outro lado, avanços técnico-científicos nas 

pesquisas de diversos países puderam contribuir para 

comprovação que o uso do tabaco resulta em danos em 
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múltiplos campos humanos derivado da necessidade de maior 

atuação por parte dos Estados. De tal modo, o desenvolvimento 

da política internacional no âmbito da saúde pública e a 

evolução do direito internacional foram importantes vetores 

para  difusão de relações internacionais sólidas entre nações.  

Nesse ínterim, denotamos atenção para o início dos 

debates acerca do consumo de tabaco no âmbito internacional, 

o que não é fato recente. Constata-se que, em 1988, no 

Seminar on Tobacco Industry Disclosures, na seda da OMS – 

Genebra, Gro Harlem Brundtland - autoridade internacional no 

âmbito da Saúde Pública, já aduzia que o controle do tabaco 

não poderia ser objetivo da liberdade individual dos agentes 

internos, sendo necessária uma condução internacional da 

questão (VEDOVATO; VEDOVATO; SPERANDIO, 2013).  

O tabagismo se constitui em doença resultante da 

dependência química quanto a substância nicotina e dmeais 

substancia existentes no cigarro (INCA, 2007). De tal modo, a 

Organização Mundial de Saúde (2011) considera o consumo 

direto e indireto do tabaco como principal causa de morte 

evitável no cenário mundial, resultando em cerca de 10 (dez) 

mil óbitos diários.  

Nesse sentido, cita-se que a compreensão da Saúde 

como Direito Humano tem função importante no controle do 

tabaco no mundo. De tal modo, o reconhecimento desse direito 

pela comunidade mundial é resultado de exigências voltadas ao 

respeito universal para ser humano (VENTURA, 2010.). 

Certamente, os direitos humanos consistem em uma 

reunião de direitos indispensáveis para uma vida humana, 

fundamentados em valores libertários, isonômicos e, sobretudo, 

pautados na dignidade. São intuídos por direitos basilares e 

indispensáveis à vida em estado de dignidade. Nessa 
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perspectiva, a Saúde é formalmente reconhecida como direito 

humano. Igualmente, podemos aduzir o ordenamento jurídico 

brasileiro reconhece formalmente a saúde como direito 

fundamental (BRASIL, 1988).  

A consagração de status de norma fundamental 

conferido a Saúde pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 representou um dos principais avanços 

sociais da Carta Magna. Insta destacarmos que a construção 

da Saúde como princípio fundamental se materializou no texto 

normativo pátrio mediante os latentes avanços históricos da 

construção dos direitos humanos na ordem internacional.  

De início, destacamos que a Declaração Universal de 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de 1948, 

em seus artigos 22 e 26, consagrou o direito à segurança social 

e a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde (ONU, 

1948).  

Por sua vez, o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, em seu artigo 12, 

garantiu às pessoas o direito ao mais alto nível possível de 

saúde (ONU, 1966).  

No ano de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica 

passou a vigorar, conferindo, em seus artigos 4º e 5º, os direitos 

à vida e à integridade física e pessoal. O protocolo adicional a 

este pacto, o denominado Protocolo de São Salvador, em seu 

artigo 10, garantiu o Direito à Saúde, em seu sentido amplo 

(ONU, 1969).   

A Declaração de Alma-Ata, de 1978, em seu item I, 

compreendeu que o mais alto nível possível de saúde depende 

da atuação de diversos setores sociais e econômicos, para 

além do setor da saúde propriamente dito.  
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Transgredido o período ditatorial no Brasil, a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 passou a 

compreender a Saúde com direito de todos, ao mesmo passo 

em que a positivou como obrigação do Estado, mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos.  

Os vários avanços na diplomacia e no desenvolvimento 

científico na área da Saúde, especificamente na 

conscientização dos riscos acerca do consumo do tabaco, teve 

como consequência a mobilização internacional para a 

promoção de soluções no que se refere ao tabagismo.  

Assim, durante a 52ª Assembleia Mundial da Saúde, foi 

iniciada a construção do primeiro ato internacional de Saúde 

Pública: A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, a 

qual deu início a uma série de diretrizes e medidas que 

resultariam na atenuação do consumo do tabaco e seus danos 

à saúde.  

Ao longo de mais de quatro anos, representantes de 192 

países promoveram discussões para consolidação de um texto 

capaz de aglomerar expectativas e objetivos almejados por 

todas as nações, no que se refere à promoção da Saúde. 

Ressalta-se que o Brasil teve participação de destaque durante 

todo o processo de negociação do Tratado com as nações 

signatárias. 

Na 56ª Assembleia Mundial de Saúde, no ano de 2003, 

os Estados Membros finalizaram a última versão do Tratado. De 

igual modo, a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco 

passou a ter dois vetores de ação: a redução da demanda e a 

redução da oferta. As diretrizes do Tratado em tela assumem 

funções importantes na materialização das políticas públicas 

que visam à promoção de Saúde, no que se refere à 
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necessidade de controle do uso do tabaco consciente mediante 

uma uniformidade global, com respeito às peculiaridades locais 

(VEDOVATO; VEDOVATO; SPARANDIO, 2013).  

O Tratado passou a vigorar em 27 de fevereiro de 2005, 

consoante o artigo 36, parágrafo 1º, da Convenção-Quadro. No 

lapso da vigência, as nações vinculadas se encontram em 

estado de obrigação com as disposições do documento e as 

diretrizes, conforme artigo 5.4 do texto normativo.  

A Convenção-Quadro, objeto de estudo do presente 

texto, é tipo de ato internacional que os Estados que fazem 

parte estruturam grandes molduras normativas (SOARES, 

2004). De tal modo, a CQCT possui 173 (cento e setenta e três) 

vinculações definitivas e 168 (cento sessenta e oito) 

assinaturas, tendo em vista que, apesar do prazo para 

assinatura ter se extinguido, há lacunas para ratificações 

daqueles que já assinaram, ou adesão dos que não assinaram, 

mas pretendem se comprometer com as obrigações inerentes 

ao texto.  

Igualmente, os Estados que assinaram a Convenção-

Quadro concordaram em promover, de boa-fé, a sua ratificação. 

No Brasil, o processo de retificação da CQCT pelo Congresso 

Nacional teve início em 2003. Contudo, somente em 2006 o 

Tratado Internacional foi aprovado, conforme Decreto 

Legislativo 1.012 do mesmo ano.  

Ressalta-se, nesse ponto, que ao se tornar signatário do 

tratado os países assumem a responsabilidade perante a 

comunidade internacional no tange a materialização do 

conteúdo normativo.  

Nesse sentido, as relações internacionais e a construção 

da saúde como direitos fundamentais foram circunstâncias 

necessárias para promoção do primeiro Tratado Internacional 
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no âmbito da saúde pública da história: a Convenção-Quadro 

para Controle do Tabaco.   

Conforme preâmbulo da CQCT, os Estados partes da 

convenção estão determinados a dar prioridade ao direito de 

proteção à saúde pública. De tal modo, o Tratado Internacional 

em tela objetiva a promoção do direito à saúde, haja vista 

compreendê-lo como direito humano.  

  Nessa perspectiva, podemos aduzir que a Convenção-

Quadro para Controle do Tabaco é ato internacional do gênero 

Tratado Internacional, objetivando a proteção e promoção da 

saúde, como direito humano.  

No Brasil, a partir do processo de ratificação da 

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, o Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo, que teve início em 1960, 

passou a fazer parte da Política Nacional de Controle do 

Tabaco, que é orientada pelo cumprimento das normas da 

CQCT.  

De tal modo, o Programa objetiva a redução da 

prevalência de fumantes e, consequente, morbimortalidade 

relacionada ao consumo de derivados do tabaco, mediante 

ações educativas, econômicas, comunicativas e de atenção à 

saúde.  Ademais, preconiza-se no Programa a prevenção da 

iniciação do tabagismo e o cerceamento da exposição à fumaça 

ambiental decorrente do tabaco (INCA, 2014). 

Ainda assim, o Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo compõe a Rede de Tratamento do Tabagismo no 

SUS, o Programa Saber Saúde, as Campanhas de ações 

educativas e a Promoção de Ambientes Livres.  

O objetivo geral do Programa é reduzir a prevalência de 

fumantes e a consequente mortalidade relacionada com o 

consumo direito ou indireto do tabaco. Ademais, o programa 
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conta com os objetivos específicos: redução da iniciação ao 

tabagismo, promoção do fim do fumo e a redução da exposição 

à fumaça do tabaco (INCA, 2014). 

As diretrizes do programa envolvem ainda a construção 

de um contexto social e político favorável ao controle do 

tabagismo; a equidade, integralidade e intersetores nas ações; 

a construção de parcerias para enfretamento das resistências 

ao controle do tabagismo e a redução da aceitação social do 

tabaco (INCA, 2014).   

No que se refere à atuação do Estado no âmbito 

tributário, o artigo 6º da CQCT dispõe que medidas 

relacionadas a preços e impostos são meios eficazes e 

importantes para que diversos segmentos da população, em 

particular os jovens, reduzam o consumo de tabaco. Assim, os 

Estados signatários da CQCT devem promover políticas 

tributárias no processo industrial e comercial dos produtos do 

tabaco e derivados e, quando aplicável, políticas de preços para 

contribuir com a consecução dos objetivos de saúde tendentes 

a reduzir o consumo do tabaco.  

Nesse ponto, registra-se o Ministério da Fazenda, por 

intermédio da Secretaria da Receita Federal, tem equalizado a 

política de preços e impostos aos objetivos da CQCT, quanto a 

sua materialização: majoraram-se impostos sobre produtos 

industrializados – IPI e PIS/CONFINS, resultando no aumento 

do preço dos produtos no mercado consumidor.  Nesse sentido, 

a lei 12.546 de 2011, que altera a sistemática de tributação do 

IPI e institui uma política de preços mínimos para  cigarros, 

promoveu grande avanço para política tributária no combate ao 

tabagismo.  

No ano de 2016, o artigo 7º do decreto nº 8.656 alterou 

os artigos 5º e 7º do decreto 7.555 de 2011, que regulamenta a 
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referida lei de tributação do tabaco nº 12.546 de 2011, mudando 

a alíquota ad valorem para o cigarro. Assim, a partir de maio de 

2016 passou a 63,3%, no mês de dezembro de 2016 passará a 

66,7%. 

Podemos aduzir que políticas de tributação dos produtos 

tabagista são consideradas uma das mais eficazes para 

redução do consumo do tabaco, tendo em vista o aumento dos 

preços dos produtos.  

A tributação dos produtos derivados do tabaco resulta da 

necessidade de reposição dos gastos do poder público no 

tratamento e cura de doenças as quais têm nexo de 

causalidade pelo consumo direto e indireto do tabaco. De tal 

modo, o tabagismo é responsável por mortes, doenças e danos 

ao erário, afetando a qualidade de vida da sociedade (INCA, 

2016).  

No ano de 2015, a pesquisa intitulada “Estimativa da 

Carga do Tabagismo no Brasil: mortalidade, mobilidade e 

custos” compreendeu que, considerando a quantidade de anos 

de vida perdidos em detrimento dos danos resultantes do 

consumo do tabaco, o custo total das doenças relacionadas ao 

tabaco ultrapassou a o patamar dos 23,3 bilhões de reais 

(BARDACH; PINTO; RIVIERE, 2015).  

No cenário internacional, os países com economia 

estável e desenvolvimento humano acentuado apresentam 

custo anual com saúde pública para danos resultantes do 

tabagismo na ordem de 6% a 15% do custo total com a saúde, 

no geral (INCA, 2016).  

Destarte, a sexta sessão da Conferência dos Estados 

Partes da Convenção-Quadro, realizada no ano de 2014, 

concluiu que gastos públicos com objetivo de promover políticas 

de controle do tabaco se mostram insuficientes, considerando 
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os danos no âmbito social, econômico e ambiental, resultantes 

do consumo tabagista.  

Os instrumentos e as estratégias para vigilância e 

monitoramento do consumo do tabaco são medidas eficazes 

para o monitoramento da promoção de saúde pública, ainda 

assim, apresentam previsão no artigo 20 da Convenção-Quadro 

para Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde. 

Nesse sentido, são estratégias a coleta de dados sobre a 

proporção de padrões de uso do tabaco nas sociedades.  

Nessa perspectiva, o monitoramento do consumo do 

tabaco objetiva demonstrar a eficácia das políticas públicas com 

o fito de promover saúde coletiva e individual, preceituadas nos 

Programa Nacional de Controle do Tabaco, bem como nas 

políticas tributárias. 

Conforme dados publicados em estudos diversos, o 

percentual de adultos fumantes no Brasil demonstra expressiva 

queda nos últimos anos, tendo em vistas a Política Nacional de 

Controle do Tabaco.  

No ano de 1989, cerca de 34,8% dos brasileiros acima 

de 18 anos utilizada o tabaco, consoante Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição. No ano de 2003, constatou-se queda 

expressiva dos números de brasileiros fumantes, resultando em 

22,4% da população. Sequencialmente, no ano de 2008, foi 

registrado o percentual de 18,5% da população brasileira, 

conforme Pesquisa Especial sobre o Tabagismo.  

No ano de 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 

apontou o perceltual de 14,7% da população adulta brasileira 

como fumante, fato este que revela a eficácia da Política 

Nacional de Controle do Tabagismo. 
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4 CONCLUSÕES  

 

No âmbito histórico, compreendemos que a América foi 

o berço que disseminou o tabaco para o mundo. De tal modo, o 

tabagismo faz parte da história da humanidade, aplicando-se a 

diversos contextos culturais. Nesse ponto, o Livro Nordeste de 

Gilberto Freyre retrata a fumicultura na década de 30. 

O desenvolvimento científico no âmbito da saúde por 

parte de diversas nações possibilitou compreender que 

tabagismo têm nexo causal com diversos danos à saúde, sendo 

responsável por mais de 80% dos câncers de pulmão no 

mundo. 

A compreensão da Saúde como Direito Humano tem 

importante função no controle do tabaco no cenário 

internacional. De tal modo, o reconhecimento desse direito pela 

comunidade mundial é resultado de exigências voltadas ao 

respeito universal para ser humano. 

Nessa perscpetiva, a narrativa hisótica da saúde, que 

tem origem na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), foi crucial para compreender o processo de 

constitucionalização da Saúde como direito fundamental 

positivado na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.  

Hoje, a Saúde passou a ser compreendida como direito 

de todos, ao mesmo passo que é dever do Brasil prestá-la 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos.  

Partindo-se de tais pressupsotos, compreendemos que 

os avanços na diplomacia e no desenvolvimento científico, 

especificamente na conscientização dos riscos acerca do 

consumo do tabaco, resultaram na mobilização internacional 
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para  promoção de soluções no tocante ao tabagismo, 

notadamento na construção da Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco por 192 nações. 

As diretrizes, obrigações e metas da Convenção-Quadro 

para o Controle do Tabaco passaram a ter eficáciaapós a 

ritificação do trata por meio do decreto 5.658 de 2006. 

A ratificação da Convenção-Quadro para Controle do 

Tabaco deu início a modificação da Política Nacional de 

Controle do Tabaco, que objetiva a redução da prevalência de 

fumantes e, consequente, morbimortalidade relacionada ao 

consumo de derivados do tabaco. 

Nesse ínterim, compreendemos que as políticas de 

tributação dos produtos tabagista são consideradas uma das 

mais eficazes para a redução do consumo do tabaco, tendo em 

vista o aumento dos preços dos produtos. Diante disto, o Estado 

brasileiro materializou diversas políticas de alta tributação dos 

produtos derivados do tabaco. 

Nesse ponto, registra-se o Ministério da Fazenda, por 

intermédio da Secretaria da Receita Federal, tem equalizado a 

política de preços e impostos aos objetivos da Convenção-

Quadro para Controle do Tabaco, quanto a sua materialização: 

majoraram-se impostos sobre produtos industrializados – IPI e 

PIS/CONFINS, resultando no aumento do preço dos produtos 

no mercado consumidor.   

Nesse sentido, a lei 12.546 de 2011, que alterou a 

sistemática de tributação do IPI e institui uma política de preços 

mínimos para  cigarros, promoveu grande avanço para política 

tributária no combate ao tabagismo.  

No ano de 2016, o artigo 7º do decreto nº 8.656 alterou 

os artigos 5º e 7º do decreto 7.555 de 2011, que regulamenta a 

referida lei de tributação do tabaco nº 12.546 de 2011, mudando 
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a alíquota ad valorem para o cigarro. Assim, a partir de maio de 

2016  a alicota passou a 63,3%. Estima-se que no mês de 

dezembro de 2016 passará a 66,7%. 

Como resultado do consumo do tabaco frente à eficácia 

da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, cita-se que no 

ano de 2003,  constatou-se 22,4% da população brasileira era 

fumante. Sequencialmente, no ano de 2008, o percentual 

minorou para 18,5% da população brasileira, conforme 

Pesquisa Especial sobre o Tabagismo. Por fim, no ano de 2013, 

a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontou o perceltual de 

14,7% da população adulta brasileira como fumante, fato este 

que revela a eficácia da Política Nacional de Controle do 

Tabagismo. 

Face ao exposto, resta demonstrado a eficácia da 

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco no Brasil através 

de mecanismos difusos em diversos âmbitos. 
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RESUMO: A amamentação é uma importante aliada na saúde 
da criança, desempenhando resultados positivos no seu  estado 
nutricional e ainda constitui o método mais eficaz para redução 
da morbimortalidade infantil. Apesar dos programas de 
incentivo e promoção  ao  aleitamento materno, os índices ainda 
se mostram abaixo expectativas desejadas. As ações de 
promoção e apoio ao aleitamento materno são indispensáveis  
para a melhoria da saúde da criança e da lactante assim como  
também ações estratégicas para a organização e qualificação 
dos serviços voltados para essa prática. Para que o aleitamento 
materno alcance as os níveis recomendados precisamos de 
políticas públicas eficientes e profissionais capacitados, para 
instruir as mães e seus familiares desde o início da gestação. 
Objetivou-se nesse trabalho ressaltar os benefícios do 
aleitamento materno e a participação dos profissionais de 
saúde como agentes disseminadores da importância do 
aleitamento materno exclusivo e no combate ao desmame 
precoce. O estudo foi desenvolvido através de uma revisão 
bibliográfica, que consiste na investigação de uma temática a 
partir do conhecimento publicado. Sendo possível constatar 
alguns fatores interferem no processo da amamentação, os 
principais encontrados: os biológicos, sociais e culturais. 
Compreender o verdadeiro sentido do aleitamento materno 
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exclusivo e conhecer os fatores que podem interferir nesse 
processo constituem estratégias fundamentais para que as 

mães possam viver de maneira plena o amamentar. 
Palavra Chave: Amamentação. Profissionais de saúde. 
Desmame. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é o alimento  mais completo e equilibrado 

para criança nos primeiros meses de vida. Pois o aleitamento 

materno é constituído por vitaminas, minerais, 

gorduras, carboidratos e proteínas em quantidades adequadas 

para o organismo do lactente, além de possuir componentes e 

mecanismos capazes de proteger a criança de várias doenças. 

Nenhum outro alimento oferece as características imunológicas 

do leite humano, nem mesmo as fórmulas infantis mais 

sofisticadas e adequadas a necessidades específicas. Por essa 

razão a Organização Mundial de Saúde assim como o 

Ministério da Saúde do Brasil, recomenda o aleitamento 

materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros 

seis meses de vida. No entanto, existem inúmeros fatores 

envolvidos na dificuldade em amamentar ou na interrupção 

precoce da amamentação, entre eles o desconhecimento das 

mães sobre o aleitamento materno, além dos aspectos sociais, 

políticos e culturais que condicionam a amamentação. Durante 

a assistência pré-natal, as mulheres devem ser informadas dos 

benefícios da amamentação, das desvantagens do uso de leites 

não humanos e devem ser orientadas quanto às técnicas da 

amamentação, para aumentar a sua habilidade e confiança 

(DEMITTO et al., 2010). O percentual de difusão de 

informações errôneas se assemelha ao percentual de mães que 
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abandonam a amamentação sob a alegação de que “o leite não 

sustenta”, o que evidencia a importância da capacitação dos 

profissionais de saúde para incrementar a prevalência do 

aleitamento materno. As ações de incentivo, promoção e apoio 

ao aleitamento materno devem ocorrer no conjunto das ações 

dos profissionais, durante o pré-natal, o pré-parto, o 

nascimento, assim como nas imunizações, teste do pezinho e 

retorno para a consulta de puerpério. É essencial que a equipe 

de saúde tenha o papel de acolhimento de mães e bebês, 

disponível para escuta e para o esclarecimento de dúvidas e 

aflições, incentive a troca de experiências e faça, sempre que 

necessário, uma avaliação singular de cada caso (OLIVEIRA, 

2009 Apud ALMEIDA; LUZ; UED, 2015 ). 

Sabendo-se disso, essa pesquisa teve como objetivo 

analisar a produção científica sobre a importância do 

aleitamento materno em todos os seus aspectos, as ações de 

promoção para fortalecimento do aleitamento materno e a 

relevância da participação dos profissionais de saúde no 

incentivo dessa da prática para  combater os principais fatores 

que influenciam no  desmame precoce. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi desenvolvido através uma revisão de 

literatura que utilizando as bases de dados a Biblioteca 

Eletrônica Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde-LILACS, Scientific Electronic Library Online-SCIELO, 

Biblioteca Virtual em Saúde -BVS e Google Acadêmico com a 

finalidade de identificar artigos científicos publicados em  língua 

portuguesa no período de 2010 a 2016. A busca nas fontes 

supracitadas foi realizada  tendo como termos para consulta: 
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aleitamento materno, promoção a amamentação, incentivo dos 

profissionais da saúde, saúde do lactente.  Materiais 

encontrados com data de publicação anterior foram 

descartados, artigos que não tratavam especificamente do 

tema, assim como artigos indisponíveis na integra.  Ao total, 

foram  selecionados 26 artigos sobre a temática escolhida. 

Selecionando e analisando as informações, sintetizando os 

dados principais de cada artigo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 - BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO PARA A SAÚDE DO LACTENTE E 

IMPLICAÇÕES DA SUA SUBSTSTUÍÇÃO POR FÓRMULAS 

INFANTIS 

 

O leite humano é composto de nutrientes em quantidade 

exata para o desenvolvimento do cérebro humano, 

diferentemente do leite produzido por outros mamíferos e, 

muitas vezes, utilizado para alimentar o recém-nascido 

(CUNHA; SIQUEIRA, 2016). 

O leite humano não é apenas uma fonte de nutrientes 

especificamente adaptadas à capacidade metabólica do bebê, 

mas também é uma substância viva de grande complexidade 

biológica, ativamente protetora e imunomoduladora. Não 

proporciona somente proteção exclusiva contra infecções e 

alergias, mas também estimula o desenvolvimento adequado 

do sistema imunológico do bebê, além de conter muitos 

componentes anti-inflamatórios e hormônios, cujas funções não 

são completamente conhecidas (SILVA; MURA, 2010 Apud 

MELO; GONÇALVES, 2014). Destaca-se a importância do 
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aleitamento materno na prevenção de defeitos na oclusão dos 

dentes, diminui a incidência de cáries e problemas de fala. 

Ainda possui proteção contra doenças como diarreia, 

pneumonias e infecção de ouvido. (COSTA, 2013). O leite 

humano possui numerosos fatores imunológicos que protegem 

a criança contra infecções. A IgA secretória é o principal 

anticorpo, atuando contra microrganismos presentes nas 

superfícies mucosas. Os anticorpos IgA no leite humano são um 

reflexo dos antígenos entéricos e respiratórios da mãe, ou seja, 

ela produz anticorpos contra agentes infecciosos com os quais 

já teve contato, proporcionando, dessa maneira, proteção à 

criança contra os germens prevalentes no meio em que a mãe 

vive. (BRASIL, 2015). As fórmulas infantis foram criadas com a 

finalidade de se assemelhar ao leite materno, no entanto sua 

composição não se iguala às propriedades fisiológicas do leite 

humano, que são específicas da mãe para o próprio filho. As 

fontes de carboidratos, proteínas e outros componentes 

presentes nas fórmulas infantis diferem em identidade e 

qualidade dos componentes do leite humano (BRASIL, 2012). 

As fórmulas infantis em pó têm sido associadas a casos de 

enfermidades graves e mortes, decorrentes de infecções por 

Enterobacter sakazakii e Salmonella. Nesse sentido, as 

crianças não amamentadas, além de não contarem com a 

proteção conferida pelo leite materno, correriam um risco 

adicional pela possibilidade de consumirem um produto 

inseguro. Ambas as bactérias tem causado infecções em 

crianças, inclusive doenças graves que levam a sequelas e 

mortes. Os recém-nascidos são os que correm maior risco de 

infecção, em especial os pré-termos, os de baixo peso ao 

nascer e os imunologicamente comprometidos (TADDEI et al., 

2011 Apud MELO; GONÇALVES, 2014). O aleitamento 
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materno exclusivo mantém seus benefícios curto e longo prazo. 

Estudos recentes mostram que crianças amamentadas tendem 

a apresentar menor prevalência de obesidade na infância. A 

ingestão excessiva de proteínas, comum em crianças 

alimentadas com fórmulas infantis, poderia induzira obesidade. 

Essa ingestão protéica acima das necessidades pode estimular 

a secreção de insulina e do fator decrescimento semelhante à 

insulina (IGF1), o que aumentaria atividade adipogênica e a 

diferenciação de adipócitos com possíveis repercussões na 

adolescência e durante a vida adulta (FERREIRA; CABRAL; 

QUEIROZ, 2010). Apesar de muitas evidências científicas da 

superioridade do leite materno sobre outro leite, ainda é muito 

baixo o número de mulheres que amamentam seus filhos de 

acordo com as recomendações do MS e da OMS (MARTINS et 

al., 2011). 

 

3.2 - BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO PARA A SAÚDE MATERNA 

 

A promoção do aleitamento materno durante a gestação 

possui impacto positivo e relevante, especialmente, às mães 

primíparas. As atenções e orientações direcionadas às 

mulheres sobre o percurso da amamentação são fatores 

necessários e instigantes para a promoção e prevenção de 

possíveis intercorrências durante o processo de amamentação, 

e sua prática deve começar desde o pré-natal até o puerpério 

(FERREIRA; ARTIBALE; BERCINI, 2013). 

O aleitamento materno contribui  também para a 

recuperação do útero, diminuindo o risco de hemorragia e 

anemia após o parto. O aleitamento materno também ajuda a 

reduzir o peso assim voltando ao peso pré-gestacional mais 
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rapidamente e a minimizar o risco de desenvolver, no futuro, 

câncer de mama e de ovário, doenças cardiovasculares e 

diabetes, também serve método contraceptivo quando é usado 

exclusivo e sobre livre demanda (SILVA; SOUZA; FLUMIAN, 

2016). 

A prática do aleitamento materno vem sendo 

amplamente estimulada pelos profissionais e órgãos de saúde, 

porém, ainda nos dias atuais, deparamo-nos frequentemente 

com puérperas que não receberam orientações específicas ou 

desconhecem os benefícios de tal prática. É importante 

informar a mãe sobre os benefícios do aleitamento materno não 

só para a criança, mas também para ela, pois assim ela se 

sentirá ainda mais estimulada a amamentar (CARVALHO et al., 

2013). Acredita-se que a amamentação traga benefícios 

psicológicos para a criança e para a mãe. Uma amamentação 

prazerosa, os olhos nos olhos e o contato contínuo entre mãe e 

filho certamente fortalecem os laços afetivos entre eles, 

oportunizando intimidade, troca de afeto e sentimentos de 

segurança e de proteção na criança e de autoconfiança e de 

realização na mulher (BRASIL, 2015). 

 

3.3 - BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO NO ÂMBITO FAMÍLIAR 

 

O aleitamento materno pode melhorar a qualidade de 

vida das famílias, uma vez que as crianças amamentadas 

adoecem menos, necessitam de menos atendimento médico, 

hospitalizações e medicamentos, o que pode implicar menos 

faltas ao trabalho dos pais, bem como menos gastos e 

situações estressantes. Além disso, quando a amamentação é 

bem sucedida, mães e crianças podem estar mais felizes, com 
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repercussão nas relações familiares e, consequentemente, na 

qualidade de vida dessas famílias. Não amamentar pode 

significar sacrifícios para uma família com pouca renda. 

Dependendo do tipo de fórmula infantil consumida pela 

criança, o gasto pode representar uma parte considerável 

dos rendimentos da família. A esse gasto devem-se 

acrescentar custos com mamadeiras, bicos e gás de cozinha, 

além de eventuais gastos decorrentes de doenças, que são 

mais comuns em crianças não amamentadas (BRASIL, 

2015). 

 

3.4 - PRINCIPAIS CAUSAS DO DESMAME PRECOCE 

 

O desmame precoce é a interrupção do aleitamento 

materno exclusivo ao peito, antes do lactente haver completado 

seis meses de vida, independentemente de a decisão ser 

materna ou não, e do motivo de tal interrupção.(CABRAL; 

CAMPESTRINI, 2010). 

O desmame precoce e a alimentação artificial têm se 

tornado hábitos comuns em período de lactação da criança, 

levando a taxas muitas vezes elevadas de morbimortalidade 

infantil nos primeiros anos de vida. Por isso, não é 

recomendado à introdução de outro tipo de alimentos, nem 

mesmo água, durante o período de AME (FERREIRA; 

CABRAL; QUEIROZ, 2010). No entanto, é sabido que a 

gestação, por ser uma experiência complexa e singular, pode 

deixar à gestante mais vulnerável aos mitos e tabus sobre o 

processo de amamentação, os quais devem ser sanados pela 

a equipe de saúde (AZEVEDO et al., 2010). A amamentação é 

influenciada por vários fatores: história familiar, estado 

emocional da nutriz, o apoio da mídia, da família e do serviço 
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de saúde (SOUZA, 2010). O aleitamento materno associa às 

experiências das mulheres, em relação ao seu leite e sobre elas 

mesmas nutrizes, com insegurança e dificuldades que acham 

que não vão conseguir, pensam que o leite e fraco e que com 

isso não vai sustentar o lactente, fazendo com que elas acabem 

dando mamadeiras para os lactentes.(FUJIMORI, 2010). As 

mães acreditam que os alimentos lácteos, não humanos, 

podem trazer tantos ou maiores benefícios para os seus filhos, 

pela influência da propaganda de leites infantis modificados ou 

fórmulas, leite integral, farinhas e cereais (NICK, 2011). O uso 

de mamadeiras e chupetas interfere nas funções de 

mastigação, sucção e deglutição, sendo capaz de alterar a 

musculatura dos órgãos fonoarticulatórios. Quando 

introduzidas precocemente acredita-se que possam gerar 

“confusão dos bicos”, devido diferenças encontradas na 

sucção da mama e no bico artificial. A chupeta tem forte 

associação com o desmame precoce, de forma que crianças 

que não a usam apresentam maior prevalência e duração do 

aleitamento materno quando comparada com as que utilizam 

(FUJIMORI, 2010). Outros problemas podem dificultar a 

amamentação, entre eles podem ser citadas a fissura ou 

rachadura da mama. Este problema é provocado devido à má 

pega ou ao posicionamento errado durante as mamadas 

podendo ser evitado mantendo os peitos enxutos, posicionando 

o bebê de forma correta para amamentar evitando que as 

mamas fiquem muito cheias e ou doloridas. 

A mastite é um processo inflamatório da mama, que pode 

ser ou não acompanhado de infecção, provocado normalmente 

por fissuras, retenção do leite, esvaziamento incompleto das 

mamas, intervalos longos entre as mamadas, desmame brusco, 
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etc., e gera mal estar, febre e calafrios. A mastite provoca muita 

dor, ingurgitamento, eritema localizado e quando tratada de 

forma inadequada pode levar ao abscesso mamário, o que irá 

prejudicar a amamentação (OLIVEIRA, 2011). Um grande mito 

das mães é a associação da flacidez das mamas com a 

amamentação que é um equívoco. O que realmente acontece 

é que devido ao uso de sutiãs frouxos ou sua utilização incorreta 

com o passar dos tempos a tendência das mamas é se 

tornarem mais flácidas,recomenda-se a utilização de sutiãs 

firmes. Durante o período de amamentação as mulheres devem 

utilizar sutiãs com reforços, pois nesta fase as mamas estão 

maiores do que o tamanho normal (MORAES, 2010 Apud 

BUENO, 2013). 

A participação da mulher dentro da sociedade capitalista 

contribui grandemente para o abandono da amamentação. 

Muitas mães que utilizam o trabalho informal se vêem obrigadas 

a retornar ao serviço por não terem carteira assinada com 

direito aos benefícios trabalhistas. Portanto, essas puérperas 

necessitam trabalhar, o que as impossibilita de manter o 

aleitamento materno exclusivo. 

Sendo assim, o desmame precoce é um problema de 

saúde que tem implicação não só biológica, mas social, já que 

tem repercussões na qualidade e expectativa de vida dos 

recém-nascidos, pois o desmame precoce está relacionado, 

entre outras causas, à mortalidade infantil (DIOGO; SOUZA; 

ZOCCHE, 2011 Apud SILVA; SOUZA; FLUMIAN, 2016). 

Consequentemente, este ainda é um desafio aos profissionais 

de saúde, uma vez que a amamentação depende das 

condições de vida e trabalho, do momento vivido pela mulher, 

de suas experiências anteriores, da trajetória cultural e, 

também, da compreensão que a sociedade tem a respeito da 
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amamentação. Ajudar a mulher a estabelecer e manter essa 

prática é, portanto, uma tarefa bastante complexa (FUJIMORI, 

2010). 

 

3.5 - AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS DE 

INCENTIVO, APOIO E PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

3.5.1 - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB): visa o 

fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e a alimentação complementar saudável 

para crianças menores de dois anos de idade, aprimorando as 

competências e habilidades dos profissionais de saúde da 

Atenção Básica. As ações da Estratégia são fomentadas pela 

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição 

(CGAN/DAB/SAS) e Coordenação-Geral de Saúde da Criança 

e Aleitamento Materno (CGSCAM/DAPES/SAS), do Ministério 

da Saúde (MS), em parceria com as Secretarias Estaduais 

(SES) e Municipais de Saúde (SMS), que vêm colaborar com 

as iniciativas para a atenção integral da saúde das crianças. 

Essa estratégia, criada em 2008, se propõe por meio de revisão 

e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas 

unidades básicas de saúde (UBS), apoiada nos princípios da 

educação permanente em saúde, respeitando a visão de 

mundo dos profissionais e considerando as especificidades 

locais e regionais. 

 

3.5.2 - Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC): é uma 

estratégia da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do 

Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) adotada no 

Brasil em 1992 pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo 
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aumentar a prevalência do aleitamento materno por meio de 

revisão de políticas e rotinas nos Serviços de Saúde Materno-

Infantis, de forma a propiciar uma melhor interação entre o 

binômio mãe-filho, e promover mudanças culturais sobre o uso 

de chupetas, mamadeiras e leites industrializados (BRASIL, 

2010). 

 

3.5.3 - Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno: 

são recomendações que favorecem a amamentação a partir de 

práticas e orientações no período pré-natal, no atendimento à 

mãe e ao recém-nascido ao longo do trabalho do parto e parto, 

durante a internação após o parto e nascimento e no retorno ao 

domicílio, com apoio da comunidade. Os Dez Passos são úteis 

também para capacitar a equipe hospitalar que trabalha com 

mães e bebês para informar sobre as vantagens e o correto 

manejo do aleitamento materno e sobre as desvantagens do 

uso dos substitutos do leite materno. Sendo respectivamente: 

1. Ter uma política de aleitamento materno escrita que seja 

rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados da saúde. 

2. Capacitar toda a equipe de cuidados da saúde nas práticas 

necessárias para implementar essa política. 

3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo 

do aleitamento materno. 

4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira 

meia hora após o nascimento. 

5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, 

mesmo se separadas dos seus filhos. 

6. Não oferecer aos recém-nascidos bebida ou alimento que 

não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica. 

7. Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês 

permaneçam juntos - 24 horas por dia. 
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8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda. 

9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças 

amamentadas. 

10.Promover grupos de apoio à amamentação e encaminhar as 

mães a esses grupos na alta da maternidade. 

 

Estudos realizados em diferentes países, incluindo o 

Brasil, concluem que a IHAC é uma estratégia efetiva e 

confirmam a coerência e viabilidade dos Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno (BRASIL, 2010). 

 

3.5.4 - Bancos de Leite Humano (BLH): foram criados, para 

garantir a qualidade do leite humano destinado a crianças 

recém-nascidas prematuras, de baixo peso ou hospitalizadas 

em Unidades de Tratamento Intensivo – UTI Neonatal; para 

incentivar o aleitamento materno, fornecer orientações sobre 

“pega” e posição durante a mamada; e para dar apoio e 

acompanhamento às puérperas e lactantes com dificuldade na 

prática da amamentação, atuando com medidas educativas 

para contribuir para a redução da mortalidade neonatal. 

Além disso, os BLH são responsáveis pela execução 

das atividades de coleta, processamento e controle de 

qualidade de colostro, leite de transição e leite maduro 

(MAIA, 2007 Apud NEVES, 2011). 

Diante disso, acreditamos que seja necessária uma 

ampliação da abordagem à amamentação por parte dos órgãos 

gestores, profissionais de saúde e sociedade em geral para 

percebê-la como um fenômeno complexo imbricado por 

questões sociais, culturais, econômicas, geracionais e de 

gênero, assegurando o atendimento às necessidades das 

mulheres, dando oportunidade para que as mesmas possam 
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ser vistas como sujeito ativo e decisivo na prática de aleitar 

(OLIVEIRA; MOREIRA, 2013). 

 

3.6 - NECESSIDADES DO ENVOLVIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO PROCESSO DA 

AMAMENTAÇÃO 

 

A forma de educar, baseado na sensibilidade e empatia 

do profissional de saúde pode proporcionar uma melhor 

sensibilização das gestantes e puérperas acerca da importância 

do aleitamento materno, contribuindo assim para a redução do 

desmame precoce, promovendo qualidade de vida tanto para 

as lactantes quanto para os lactentes (BEZERRIL, 2010). 

O que se observa rotineiramente dentro dos serviços de 

saúde é o trabalho isolado dos profissionais, cada qual 

desenvolve sua função de forma isolada e sem interação com 

a equipe de saúde. Muitas vezes a falta de uma abordagem 

comum, coordenação e cooperação entre os profissionais é 

problema persistente que atrapalham a confiança das mulheres 

em relação à amamentação. A falta de orientação materna 

adequada, como um fator contribuinte para diminuição da 

duração do aleitamento materno, é uma questão agravante 

principalmente para adolescentes e mães iniciantes que 

pretendem amamentar, menos propensas a iniciar ou sustentar 

a amamentação (ALMEIDA; LUZ; UED, 2015 ). 

O trabalho em equipe, o aperfeiçoamento individual em 

habilidades múltiplas no contexto interdisciplinar e a 

cooperação entre profissionais são fundamentais para a fluidez 

do serviços de saúde. Atualmente, as equipes estão 

conquistando espaços nas organizações de serviço graças à 

forma eficiente de estruturação organizacional e de 
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aproveitamento das habilidades humanas. Uma visão mais 

global e coletiva do trabalho torna-se necessária para uma 

melhor  aproveitamento das qualidades dos profissionais em 

relação à saúde materno-infantil (MOTTA, 2001 Apud 

ALMEIDA; LUZ; UED, 2015). 

Os profissionais de saúde, dentre eles médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, dentre outros, e mais 

especificamente o médico ginecologista e obstetra, por ter 

maior contato com a gestante no pré-natal, assim como o 

médico pediatra, precisam todos compreender a amamentação 

como um processo biopsicossocial, dinâmico, relacional e suas 

mudanças ao longo do tempo. As pessoas respeitam muito a 

figurado médico como detentor de conhecimento e depositam 

sua confiança no aconselhamento feito por eles. Assim, a 

amamentação é um processo que deve ser muito valorizado e 

incluído nas consultas (ALMEIDA; LUZ; UED, 2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante desse conjunto de informações a cerca da 

importância do aleitamento materno apresentados, só reforçam 

as evidências científicas dos inúmeros benefícios que o ato da 

amamentação propicia  a criança, a nutriz e da família como um 

todo . 

É indispensál que o profissional da área de saúde seja 

compromissado com o bem-estar do binômio mãe-filho, 

trabalhando de forma sensível e demonstre segurança e 

habilidades necessárias tanto no manejo, como na técnica de 

aconselhamento da amamentação. 
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Os profissionais de saúde, exercem papel fundamental 

no processo de fortalecimento e apoio ao aleitamento materno 

exclusivo tantos as mães como aos familiares, fazendo-se 

necessário sempre que possível reforçar a importância do 

aleitamento materno exclusivo para evitar de forma eficiente o 

desmame precoce. 
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RESUMO:O aleitamento materno como prática ideal de 
nutrição para o pleno crescimento e desenvolvimento infantil 
tem sido um desafio enfrentado pelos profissionais de saúde. A 
prática da amamentação é fortemente influenciada pelo meio 
onde está inserida a nutriz e para ser bem-sucedida a mãe 
necessita de constante incentivo e suporte dos profissionais de 
saúde, da sua família e da comunidade, sendo o 
marido/companheiro um importante ator no processo de 
aleitamento materno. Com essa referência, apresentamos os 
resultados de uma revisão integrativa com o propósito de 
responder o seguinte objeto de estudo: Qual a participação do 
pai no aleitamento materna à luz da literatura científica? As 
análises convergem para a discussão em relação ao: 1- 
conhecimento paterno acerca do processo de amamentação 
assim como dos benefícios aleitamento materno; 2- percepção 
paterna sobre amamentação; 3- participação paterna/ ações 
durante o processo da amamentação. Evidenciou-se que a 
figura paterna, por atravessar um período de adaptação ao 
passar de companheiro para pai, causa um impacto bem 
expressivo, no qual medo, responsabilidade sobre um novo ser 
e mudanças no comportamento da companheira e na relação 
conjugal são sentimentos presentes na maioria dos homens no 
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período antecedente ao nascimento. Confirmou-se que a 
atuação do pai ainda é permeada por incertezas e dificuldades, 
inibindo sua participação ativa nesse processo, junto à sua 
companheira. 
Palavras-chave: Saúde materno infantil. Aleitamento materno. 

Participação paterna. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Aleitamento Materno (AM) como prática ideal de 

nutrição infantil para o pleno crescimento e desenvolvimento da 

criança, para a promoção da redução da morbimortalidade 

infantil e a melhoria da qualidade de vida da criança e do adulto, 

tem sido um grande desafio enfrentado pelos profissionais de 

saúde. 

Apesar das evidências científicas provando a 

superioridade da amamentação sobre outras formas de 

alimentar a criança pequena, as prevalências de aleitamento 

materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, 

estão bastante aquém das recomendadas, e o profissional de 

saúde tem papel fundamental na reversão desse quadro 

(BRASIL, 2015). 

Para que haja sucesso, esses profissionais precisam 

estar preparados, pois, por mais competentes que eles sejam 

nos aspectos técnicos relacionados à lactação, o seu trabalho 

de promoção e apoio ao aleitamento materno não será bem 

sucedido se eles não tiverem um olhar atento, abrangente, 

sempre levando em consideração os aspectos emocionais, a 

cultura familiar, a rede social de apoio à mulher, entre outros.                     

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

é considerado aleitamento materno exclusivo o processo em 

que o bebê recebe leite materno de sua mãe ou nutriz ou leite 
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materno extraído, sem receber nenhum outro líquido ou sólido, 

exceto vitaminas, complementos minerais ou medicamentos, 

até os seis meses de idade e a amamentação complementada 

até os dois anos (BRASIL, 2015). 

A amamentação exclusiva até os seis meses de idade do 

bebê por livre demanda traz muitos benefícios para a mãe, pois 

ajuda o útero a recuperar o seu tamanho original reduzindo o 

risco de hemorragia pós-parto, reduz o risco de câncer de 

mama pré-menopáusico e de ovário (LANNA, 2001), e 

depressão pós-parto, portanto colabora na recuperação física e 

bem-estar da puerpera (BRASIL, 2015). 

Pesquisa nacional sobre prevalência em aleitamento 

materno no Brasil observou correlação entre aumento dos 

ídices de amamentação exclusiva entre 1999 e 2008 e 

diminuição das taxas de internação hospitalar por diarreia no 

mesmo período (BOCCOLINI, 2012). 

A prática da amamentação é fortemente influenciada 

pelo meio onde está inserida a nutriz. Para uma amamentação 

bem-sucedida, a mãe necessita de constante incentivo e 

suporte não só dosprofissionais de saúde, mas da sua família e 

da comunidade.  

O marido/companheiro é um importante personagem no 

processo de aleitamento materno, uma vez que este serve 

como pilar de sustentação familiar, quando proporciona à mãe 

o conforto. Arora et al. (2000) demonstraram, em um estudo 

qualitativo, que 80% das mães referiram que o suporte do pai 

encoraja a amamentação. Susin e Giugliani (2008), em um 

estudo clínico randomizado, ressaltaram o fato de 93,3% das 

mães entrevistadas declararem que gostariam de receber ajuda 

de seus parceiros durante o AM e de a inclusão dos pais na 

intervenção ter diminuído significantemente o risco de 

descontinuidade do AME antes dos seis meses de vida. 
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Estudos tem mostrado que a participação do pai 

influencia diretamente o processo do aleitamento materno 

(BRITO; OLIVEIRA, 2006). Portanto, o profissional de saúde 

necessita identificar e compreender o contexto sociocultural e 

familiar e otimizar o cuidar do binômio mãe/ bebê, interagindo 

com a população com vista à prática saudável de aleitamento 

materno (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, compete ao profissional de saúde dar 

atenção ao novo pai e estimulá-lo a participar desse período 

vital para a família, sendo o objeto desse estudo:  a participação 

do pai no processo de amamentação.  

O interesse na temática surgiu durante o estagio 

curricular no acompanhamento pré-natal em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) do Juazeiro do Norte- CE, no qual 

percebeu-se a baixa prevalência do acompanhamento paterno 

nas consultas das gestantes: o que despertou os seguintes 

questionamentos: 1- Já que a amamentação é se suma 

importância para o crescimento e desenvolvimento saudável da 

criança, como o pai participa desse processo? 2- O pai é um 

verdadeiro amigo do peito? E 3- O que as evidências científicas 

vislumbram acerca da participação do pai no processo de 

amamentação? 

Em vista a importância desse tema, apresenta-se como 

objetivo desse trabalho conhecer a participação paterna no 

processo do aleitamento materno, investigando seus 

conhecimentos acerca do processo de amamentação, 

buscando evidenciar os aspectos positivos da efetividade desse 

apoio identificados em produções científicas que discorram 

sobre a temática em questão. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, que teve por objetivo 

sumarizar as pesquisas e levantar conclusões a partir da 

pergunta norteadora (CROSSETTL, 2012). Nesse caso: Qual a 

participação do pai no aleitamento materna à luz da literatura 

científica? 

Para se desenvolver esta proposta metodológica, 

requereu-se seguir seus seis passos (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010), a saber: 1- Identificação do problema com 

construção de uma pergunta 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. 

O processo de aquisição da literatura (fase2 da RI: busca 

ou amostragem na literatura) foi realizado escolhendo 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) pelo sit:  http://decs.bvs.br/ e 

cruzando os termos através do operador boleando AND. Assim, 

foi gerada a estratégia de entrada nas bases de dados 

considerando-se fontes dos últimos dez anos (virtude da 

atualização da temática) e o arranjo pré-estabelecido na 

seguinte ordem: “pai AND aleitamento materno”. 

Adotou-se o método integrado supracitado para acessar 

as bases de dados indexadas via BVS, a saber: Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (SCIELO), Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE)e 

System Online e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

A estratégia resultou em 258 literaturas que 

relacionavam pai e aleitamento materno. Para garantir as 

evidências da temática, utilizou-se cinco seguintes critérios de 
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inclusão: 1- assunto principal: pai, 2- idioma: português, 3- tipo 

de documento: artigo, 4- ano de publicação: últimos 10 anos, ou 

seja, de 2005 à 2015, 5- disponível online. 

Assim, foram encontrados 14 artigos. Adotou-se como 

critério de exclusão as fontes com títulos duplicados, as quais 

totalizou cinco. Após aplicação destes critérios, selecionou-se a 

amostra da pesquisa com oito literaturas. 

O detalhamento da pesquisa foi processado com o 

seguinte registro no banco de dados: pai AND aleitamento 

materno AND (instance:"regional") AND (mj:("Pai") AND la:("pt") 

AND year_cluster:("2012" OR "2009" OR "2006" OR "2008" OR 

"2013" OR "2011" OR "2014" OR "2015" OR "2010") AND 

type:("article"). 

Após realização da terceira fase da revisão integrativa 

(coleta de dados), os oito artigos foram submetidos à leitura na 

íntegra. 

O estudo considerou os critérios da resolução Nº 466/12 e, por 

ser uma revisão de literatura que não envolveu diretamente 

seres humanos, não necessitou de aprovação pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP), sendo composto de dados 

secundários. As informações do texto foram identificadas, 

respeitando a origem dos dados e dos seus autores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresenta-se a seguir a 4 fase da RI: análise crítica dos 

dados e a 5 fase: discussão dos resultados. 

O perfil bibliométrico dos oito artigos apontou, ao longo 

dos 10 anos, que o ano de 2006 apresentou maior 

númeronúmero de publicações (com o total de três), e com 

menor número de publicações os anos de 2008, 2009 e 2010 

(com apenas uma em cada ano). Não foram realizadas 
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publicações de artigos nos anos de 2005, 2007, 2011, 2013, 

2014 e 2015. De acordo com a base de dados, quatro foram 

extraídos do LILACS, três do BDENF e apenas um do 

MEDLINE. 

Na metodologia, identificou-se que 50% possuíam 

abordagem qualitativa. Quanto ao desenho do estudo 12,5% 

eram RI, 12,5 estudo de coorte e em 25% dos artigos não pode 

ser identificada a metodologia aplicada.  

 

3.1 Categorias temáticas do estudo 

 

As categorias temáticas que emergiram do raciocínio 

crítico reflexivo após leitura e análise dos artigos na íntegra, a 

saber, foram: 1-Conhecimento paterno acerca do processo de 

amamentação assim como dos benefícios aleitamento materno; 

2- Percepção paterna sobre amamentação; e 3- Participação 

paterna/ ações durante o processo da amamentação.  

 

3.1.1 Conhecimento paterno acerca do processo de 

amamentação assim como dos benefícios do aleitamento 

materno 

 

Acreditando que o conhecimento sobre determinado 

tema tem o potencial de mudar condutas, pretendeu-se verificar 

quais os saberes, relacionados ao aleitamento materno, os pais 

de alguns estudos detinham.  

Alguns pais possuíam conhecimentos afins sobre leite 

materno e amamentação, como evidenciado no estudo de 

Pontes, Alexandrino e Osório (2008). Estes conhecimentos 

contribuíram para a manutenção da prática do amamentar. 

Silva et al. (2012), mostraram o mesmo resultado, no entanto 

atrelando uma associação entre escolaridade paterna e AM nos 
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primeiros meses. Nesse sentido, as literaturas sinalizaram que 

os pais com melhor nível educacional provavelmente têm mais 

acesso à informação e estão mais conscientes dos benefícios 

do AM. 

O Ministério da Saúde aponta acerca da temática acima 

citada, ao passo em que também vislumbra o leite materno 

como uma fonte segura de alimentação para a criança e deve 

ser oferecida exclusivamente até os seis meses de idade. 

Todavia, a amamentação é indicada até os dois anos de idade 

ou mais, tendo em vista que o período de transição do 

aleitamento exclusivo para a alimentação complementar 

coincide com a alta incidência de desnutrição e infecções, como 

a diarreia (BRASIL, 2015). 

Em alguns estudos, embora os pais não soubessem 

delimitar o tempo ideal que uma criança deve ser amamentada, 

a maioria das respostas dos pais enquadrava-se no período 

recomendado pelo Ministério da Saúde. Ainda foi percebido o 

desejo do pai de que o filho fosse amamentado por até os dois 

anos de idade da criança, o que reflete que os pais entendem a 

importância do leite materno para a saúde da criança (PAULA; 

SARTORI; MARTINS, 2010). 

Em estudo realizado em uma favela da cidade do Recife 

(PE), não foram referenciadas as vantagens da amamentação 

para a mulher. Percebeu-se a falta deste enfoque através das 

falas dos homens. Acredita-se este ser um dos fatores que 

desestimula a mulher na continuidade do amamentar, tendo em 

vista que apenas oito dos 17 filhos do estudo estavam sendo 

amamentados (PONTES; ALEXANDRINO; OSORIO, 2008).  

Rea (2004), corroborou relatando que os participantes do 

seu estudo reconheceram a importância do leite materno para 

a saúde da criança, no entanto, não citaram os benefícios do 

processo de amamentação para a mulher.  
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A evidência de que os homens não referenciaram as 

vantagens do processo de aleitamento para a mulher também 

foi observada em outro estudo o qual relatou apenas benefícios 

para a saúde da criança e economia financeira (PONTES; 

ALEXANDRINO; OSORIO, 2008). 

Brito e Oliveira (2006) ressaltaram que um pai conferiu 

benefício financeiro ao aleitamento, por ser essa prática menos 

onerosa que a alimentação com leite modificado. O leite 

materno proporciona uma economia no orçamento doméstico, 

contribuindo para a prática da amamentação exclusiva 

(FERNANDO, 2003).   

Assim sendo, fazendo um comparativo entre as 

respostas sinalizadas e a literatura pertinente, vislumbra-se que 

alguns dos informantes dos estudos ainda requeriam maiores 

esclarecimentos sobre a temática. Esse desconhecimento 

poderia está relacionado à falta de um envolvimento mais 

sistemático dos mesmos nos programas de pré-natal durante a 

gestação de suas companheiras, podendo gerar como 

consequência o desestímulo da mulher na continuidade do 

amamentar e culminar no desmame precoce. 

Paula, Sartoni e Martins (2010), mostram o 

desconhecimento do período de amamentação relatado pelos 

pais, participantes de seu estudo, demonstrando a não 

participação destes durante a amamentação, visto que essa é 

uma informação básica desse processo, também observou-se 

que alguns depoentes tinham dificuldade para avaliar as 

orientações oferecidas pela equipe de saúde, tendo em vista 

que a maioria destes pais não frequentavam as unidades de 

saúde e desconheciam os serviços prestados. 

Corroborando outros estudos, percebeu-se que o 

amamentar é de responsabilidade apenas da mulher 

(ALMEIDA; NOVAK, 2004; NAKANOet al., 2007). 
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Embora o Ministério da Saúde tenha incentivado a 

prática da amamentação, através de campanhas nacionais, 

estas estratégias não têm alcançado grande parte dos 

interessados, pois constata-se ainda déficit de informação à 

respeito da importância desse processo para o binômio mãe/ 

filho. 

 

3.1.2 Percepção paterna sobre amamentação 

 

O aleitamento materno exclusivo tem sido apontado 

como uma prática segura para o bebê trazendo benefícios para 

a criança, mãe, assim como para a família. Dessa forma, é de 

extrema relevância que haja a participação desses elementos 

no processo de amamentar. 

Segundo Pontes, Alexandrino e Osório (2009), 

amamentar é multidimensional, podendo ser vivenciando por 

todos aqueles, independente de ser homem ou de ser mulher, 

que mantêm vínculo com a mãe e o filho, através do 

envolvimento, acolhimento, escuta, compreensão e processo 

de ajuda. 

Nesse contexto, merece destaque o companheiro, uma 

vez que deve compartilhar os momentos de aprendizado e 

dificuldades no cuidado com o seu filho, sobretudo na 

alimentação, que ao contrário do que se pensa não se configura 

como um processo exclusivamente natural e instintivo. 

No estudo de Costa (2007) verificou-se que as 

ansiedades, preocupações e dúvidas dos pais poderiam ser 

sanadas se fossem feitas orientações sobre o aleitamento 

materno desde o pré-natal, onde os homens pudessem 

participar efetivamente da conversa. 

Assim sendo, é relevante a inclusão do pai nesse 

processo de amamentação, inserindo-o nas consultas do pré-
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natal quando o casal teria todos os esclarecimentos sobre o 

AM, e desta forma faze-lo sentir-se integrante deste período, 

em que a mãe e o recém-nascido desenvolvem uma relação 

afetiva especial. 

Silva, Santiago e Lamonier (2012) afirmam que a 

vivência do pai acerca do aleitamento materno é permeada por 

sentimentos paradoxais. Pois apresentavam-se felizes e 

queriam apoiar as parceiras e simultaneamente sentiam-se 

frustrados e excluídos. Acreditavam que a amamentação 

representa o vínculo afetivo, contudo minimizavam sua 

participação nos cuidados com o bebê. 

Assim, buscar outros eixos norteadores que possam 

divulgar e internalizar que a prática do amamentar deve ser 

centralizada na integração de todos os membros da família, 

assim como compreender a paternidade, focando na percepção 

masculina sobre a amamentação e desta forma amenizar 

sentimentos negativos que possam aflorar durante a 

paternidade. 

 

3.1.3 Participação paterna/ ações durante o processo da 

amamentação 

 

Quando há sensibilização na participação do pai para o 

cuidado do filho, este progenitor desenvolve habilidades não só 

na prática do cuidar como também aumenta o vínculo pai-filho, 

e ainda desperta nele a responsabilidade do compromisso de 

dividir com a esposa algumas tarefas, que, de acordo com a 

nossa cultura, são preconizadas como femininas. 

As mães tendem a assumir o papel de cuidadoras da 

casa e dos filhos, enquanto os pais tendem a sustentar o lar ou 

a estar mais engajados nos cuidados com os filhos do que nos 

afazeres domésticos (GUIMARÃES; PETEAN, 2012). 
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Essa postura tradicional do pai como provedor do lar, 

delegando a função do cuidar para a mãe, pode ser também, 

produto do processo histórico, social e cultural da paternidade, 

os quais foram internalizados pela sociedade até os dias de 

hoje, naturalizando através dos tempos, e da própria cultura o 

que pertence ao homem e à mulher (MAURO; BOFF, 2002). 

Assim, essa cultura distancia o homem das tarefas 

femininas, fazendo com que os pais vejam a amamentação 

apenas como um papel feminino, mostrando desinteresse sobre 

o assunto e consequentemente a falta de informação.  

Em contrapartida, esse modelo tradicional do pai como o 

provedor é tido como um suporte indireto na amamentação, 

uma vez que o desemprego deste culmina na volta antecipada 

da mulher ao trabalho, relatado pelas mães no estudo de Silva, 

Santiago e Lamonier (2012). 

Soares (2008) mostrou que a desconstrução do papel 

tradicional do homem é mais perceptível em alguns setores das 

classes médias, cujos homens vão além da figura de provedor, 

compartilhando com as mulheres, inclusive, as tarefas 

domésticas. 

Assim sendo, o pai torna-se interveniente no processo, e 

consequentemente, verifica-se uma maior presença junto ao 

filho, afastando gradualmente o modelo anterior de rigidez e 

distanciamento do pai caracterizado por sociedades mais 

rigorosas. 

Dessa forma, Brito e Oliveira (2006) referiam, que os pais 

estão assumindo um papel mais ativo no cuidado e criação de 

seus filhos, porém, o cuidado direto ainda se dá de forma 

limitada: atividades de lazer são ligadas ao pai, enquanto que o 

trabalho acerca da alimentação, higiene corporal e vestimenta 

das crianças é conferido à mãe. 
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Silva, Santiago e Lamonier (2012) acrescentaram que o 

sucesso do aleitamento, contudo, não depende somente da 

presença da figura paterna, mas também da sua atitude. Existe 

o pai do tipo atuante, que tem taxa de aleitamento maior que o 

pai do tipo indiferente. A atuação do pai ainda é permeada por 

incertezas e dificuldades, ao ponto de algumas mães relatarem 

que a inclusão do pai na alimentação infantil se dá através da 

mamadeira. 

Os pais cujo apoio se faz de forma direta, relatando 

disposição para ajudar a parceira no período de amamentação, 

como: cuidados com higiene e vestuário, acalentar a criança no 

colo quando a criança estava chorosa e colocar a criança no 

colo da mãe para amamentar, como mostrou estudo feito 

porPaula, Sartoni e Martins (2010). 

Por outro lado, o pai era colocado como figura 

secundária e auxiliar no manejo com os filhos e na organização 

da casa, percebido como um "ajudante" (PEREIRA; NEVES, 

2010). Isso pode ser confirmado pelo período de licença 

maternidade, que tem duração de seis meses para funcionárias 

públicas e de quatro meses para mulheres contratadas, 

enquanto que, para o homem, esse período não dura dez dias 

(LOPES, 2006). Desse modo, torna-se difícil, para o homem, 

ser promovido do status de "ajudante" para ser alguém que, 

efetivamente, divida as responsabilidades dos filhos e 

atividades do lar. 

Especificamente durante o período gravídico-puerperal e 

processo de amamentação, o pai parece ser um ator 

coadjuvante, sendo este processo restrito ao universo feminino 

(BRITO; OLIVEIRA, 2006). Julgam serem capazes de apoiar 

apenas por meio de verbalizações positivas e não com ações e 

mostram-se preconceituosos em relação à exposição pública 
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durante a amamentação, como mostrou Silva, Santiago e 

Lamonier (2012).     

Assim, a participação paterna desde o pré-natal quebra 

barreiras nas dificuldades de adaptação e nos cuidados ao filho 

e à puérpera, contribuindo no manejo da amamentação, 

evitando assim o desmame precoce, motivado inclusive por 

desconforto materno e falta de incentivo às mães (PAULA; 

SARTONI; MARTINS, 2010).  

Acredita-se que ao conhecer os serviços de pré-natal e 

receber as mesmas orientações que a mãe, o pai da criança 

tem mais chances de ser um sujeito ativo no processo da 

amamentação, favorecendo o exercício da paternidade e 

estreitando os laços afetivos do casal, como relata Freitas e 

Coelho (2007). 

Sendo a mãe a pessoa indispensável no processo do 

aleitamento natural, é evidente que ela passe maior parte do 

tempo absorvida em atender as necessidades do recém-

nascido. Neste sentido, o companheiro tem a possibilidade de 

tornar-se um grande aliado durante o período do pós-parto e 

aleitamento. Mostrar-se disponível, seja para ajudar ativamente 

ou apenas para ouvir a sua companheira são atitudes que 

proporcionam enaltecimento ao relacionamento familiar 

(GRAY; 1996). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A amamentação exclusiva não depende apenas da 

criança, e sim da motivação do trinômio pai, mãe e filho. Diante 

do exposto, buscou-se conhecer, à luz da literatura científica, 

os conhecimentos, ações e a percepção do pai com relação a 

pratica do AM. 
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Os estudos evidenciam que os pais que reconhecem as 

vantagens do AM estimularam este processo e mostraram-se 

ativos no auxílio às esposas, no tocante aos cuidados básicos 

com o filho. Destacou-se que os estudos abordaram os 

genitores considerando as vantagens da amamentação para o 

bebê, em detrimento das referentes à nutriz, mostrando o seu 

déficit deste conhecimento.  

Nesse sentido, convém realizar pesquisas de campo 

para melhor conhecer o fenômeno: participação paterna no 

processo de aleitamento materno.   

Estimula-se inserir os pais nas atividades de educação 

em saúde desenvolvidas durante o pré-natal, puerpério e 

consultas de puericultura, estimulando a co-responsabilidade 

no processo de lactação e incentivo à amamentação, bem como 

no auxílio dos cuidados com o bebê, compartilhando saberes e 

atitudes que garantirão o sucesso do AM. 
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RESUMO: O enfoque integral à criança com vistas à promoção 
de saúde faz parte das linhas de cuidado adotadas pelo SUS. 
Objetivou-se a fazer uma análise multiprofissional envolvendo 
aspectos sobre o crescimento e desenvolvimento da criança 
desde o nascimento até os 2 anos de vida. Trata-se de um 
estudo analítico, com enfoque participativo multiprofissional no 
cuidado ao recém-nascido e lactente à luz da literatura. Foi 
desenvolvida uma revisão bibliográfica, na qual utilizou-se os 
bancos de dados como a BVS, SCIELO (Scientific Library 
Online) e LILACS, durante o mês de setembro de 2016, 
buscando dados sobre as características do crescimento e 
desenvolvimento dos bebês. Posteriormente, as principais 
necessidades e problemas dessa fase foram catacterizadas e 
discutidas interdisciplinarmente. Ao final, considerou-se a 
necessidade de identificar os pontos chaves do 
desenvolvimento das crianças para possibilitar uma assistência 
multiprofissional adequada.  
Palavras-chave: Crianças recém-nascidas. Aleitamento 

materno. Práticas de saúde complementares e integrativas. 

atenção integral à saúde da criança. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As diretrizes da Agenda de Compromisso com a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, tem 

como princípios norteadores o cuidado, o acolhimento, a 

responsabilização, a assistência integral e resolutiva, a 

equidade, a atuação em equipe, o desenvolvimento de ações 

coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde 

(BRASIL, 2004). 

O cuidado à criança deve ser ampliado a fim de melhor 

estabelecer o vínculo mãe e filho, transmitindo confiança e 

compromisso. As intervenções terapêuticas devem agregar 

qualidade e promover um atendimento humanizado e 

acolhedor, produzindo resultados positivos no âmbito do bem-

estar físico, psicológico, social e emocional (FREITAS; 

CAMARGO, 2006). 

Sabe-se que as coberturas do acompanhamento da 

criança nos dois primeiros anos oferecem um desafio para a 

equipe de saúde. Tendo em vista os avanços da atenção à 

criança, este trabalho objetivou abordar algumas problemáticas 

enfrentadas na rotina da mãe e do bebê, bem como trazer a 

possibilidade de agregar outras terapias contribuindo assim, 

para a maximização do cuidado ao neonato e lactente.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo teve caráter analítico, direcionado a partir de 

revisão da literatura, a fim de observar os trabalhos mais 
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relevantes sobre o tema (THOMAS; NELSON, 1996; SANTOS, 

2012). Foi realizada a busca em dados como fonte bibliográfica 

a BVS, SCIELO (Scientific Library Online), LILACS o mês de 

setembro de 2016. Utilizou-se os Descritores em Ciências da 

Saúde (DECS) em português: Crianças recém-nascidas; 

Aleitamento materno; Práticas de saúde complementares e 

integrativas, atenção integral à saúde da criança.  

Posteriormente, foram categorizados as principais 

necessidades e problemas do recém-nascido e lactente, 

envolvendo aspectos relativos a amamentação. Os temas 

foram discutidos multiprofissionalmente a partir do enfoque 

participativo. Este, segundo Cordiolli (2001), é entendido como 

uma aproximação sistemática a processos de grupos, 

possibilitando mobilizar os potenciais de cada participante, 

associando diferentes atores na construção do pensamento 

reflexivo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SUPERANDO AS DIFICULDADES NA AMAMENTAÇÃO 

 

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um 

processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com 

repercussões no estado nutricional da criança, em sua 

habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no 

seu desenvolvimento cognitivo (maturação da estrutura 

neuronal e da atividade elétrica cerebral) e emocional 

interferindo na trajetória do desenvolvimento infantil, além de ter 
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implicações na saúde física e psíquica da mãe (SBP, 2014; 

PEREIRA; SACCANI; VALENTINI, 2016; NEVES et al., 2016).   

Mesmo com as vantagens do aleitamento materno e com 

transformações importantes no decorrer dos anos no Brasil, o 

desmame precoce é ainda uma realidade predominante e as 

taxas de amamentação, em especial as de aleitamento materno 

exclusivo (AME) ainda não atingem índices considerados 

satisfatórios. Segundo dados da II Pesquisa de Prevalência em 

Aleitamento Materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal, 

realizada em 2008, a duração mediana de AME foi de 54,1 dias 

o equivalente a 1,8 meses (SILVA et al., 2014; ROCHA; 

COSTA, 2015). 

 Em várias situações, a amamentação é interrompida, 

mesmo a mãe demonstrando o desejo de mantê-la. Essa 

interrupção em crianças menores de seis meses de idade, traz 

consigo várias consequências como: aumento da mortalidade 

infantil; aparecimento de doenças alérgicas, cânceres, 

obesidade, diabetes, deficiência no desenvolvimento cognitivo 

e emocional da criança, anemia ferropriva e doenças 

cardiovasculares (ROCHA; COSTA, 2015; VARGAS et al., 

2016). 

Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante o 

aleitamento materno, se não forem precocemente identificados 

e instituídas medidas de intervenção, podem ser importantes 

causas de interrupção da amamentação (SBP, 2014). No 

quadro 1 estão evidenciados os principais problemas 

enfrentados pelas mães que levam ao desmame e as ações 

multiprofissionais para auxílio nestas situações. 
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Quadro 1. Intervenção Multidisciplinar nos Principais 
Problemas Enfrentados na Amamentação 

Problema Principais Causas Intervenção 
Proposta 

Profissionais 
Envolvidos 

Biológico 

Dor/trauma 
mamilar/ 
candidíase / 
Síndrome de 
Raynaud/ 
Ingurgitamen
to mamário/ 
Ductos 
lactíferos 
bloqueados/  
Mastite/  
Abscesso 
mamário / 
Bico curto / 
Alterações 
hormonais 
Uso de 
medicação 

Técnica inadequada; 
Más-formações 
mamárias/ Postura 
materna/ Postura do 
Bebê/Disfunções 
orais na criança/Freio 
de língua 
excessivamente 
curto/Sucção não 
nutritiva prolongada;  
Uso impróprio de 
bombas de extração 
de leite /Tração do 
mamilo na 
interrupção da 
mamada/ Introdução 
precoce de novos 
alimentos 
/Umidificação 
constante da área 

Avaliação e apoio 
Multiprofissional / 
Estimulo à técnica 
adequada  / 
amamentação em 
livre demanda/  
Remoção efetiva do 
leite e do lactente ao 
seio / Educação em 
Saúde  / Práticas 
pedagógicas 
participativas 
/Medicaçao para 
candida (nistatina, 
clotrimazol, miconazol 
ou cetoconazol) 
/Manter mamilos 
ventilados e secos / 
Exposição à luz solar 

Obstetra 
Enfermeiro 
Fonoaudiólogo 
Nutricionista 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Psicólogo 

Psicológico 

 
Retorno ao trabalho / 
Insegurança / Falta 
de apoio familiar / 
Ausência de 
Companheiro / 
Violência doméstica 
Dor / Ansiedade / 
Depressão / Fadiga 

Práticas pedagógicas 
participativas / 
Atenção terapêutica 
especifica 
 

Obstetra 
Psiquiatra 
Psicólogo 
Enfermeiro 
Fonoaudiólogo 
Nutricionista 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 

Culturais 
Socioeconô-
micos 

Retorno ao trabalho 
Escolaridade 
Idade materna 
Saneamento básico 
Falta de informação 
Modismos 
Mitos 

Práticas pedagógicas 
participativas / 
Programas 
governamentais de 
proteção ao 
aleitamento materno 
 

Obstetra 
Enfermeiro 
Psicólogo 
Assistente 
Social 
Nutricionista 
Gestores  

Fonte: ALDAIR, 1999; ESCOBAR et al., 2002; NEIFERT, 2004; COSTA et 

al.,2013; Adaptado de SBP, 2014; WHO, 2009. 

 Dentre os vários fatores que se relacionam de forma 

negativa com aleitamento materno, encontra-se o uso de 

medicamentos pela lactante, onde podem ser incompatíveis ou 



NECESSIDADES E PREOCUPAÇÕES SOB A ÓTICA MULTIPROFISSIONAL NA 
ASSISTÊNCIA DO RECÉM-NASCIDO E LACTENTE 

445 
 

interferir na alimentação do bebê, promovendo uma redução na 

produção de leite ou, pior, levando ao desmame. Sabe-se que 

mais de 50% das mulheres que estão amamentando usam 

algum tipo de medicamento (DUARTE, 2014; FRAGOSO; 

SILVA; MOTA, 2014).  

A concentração do fármaco que alcança o leite materno 

pode ser classificada, segundo o Manual para Amamentação e 

Uso de Medicamentos e Outras Substâncias, do Ministério da 

Saúde, como: uso compatível com a amamentação, uso 

criterioso durante a amamentação, uso contraindicado durante 

a amamentação. Apesar disso, muitas mulheres são 

aconselhadas a interromper a amamentação devido ao uso de 

algum medicamento, devendo-se haver intervenção dos 

profissionais de saúde para orientação nesses casos (MOTA et 

al., 2013; FRAGOSO; SILVA; MOTA, 2014). 

As atitudes e práticas dos profissionais de saúde, podem 

influenciar positiva ou negativamente no início da amamentação 

e na sua duração. O apoio à amamentação dentro das 

instituições hospitalares que assistem ao parto e ao recém-

nascido podem incentivar a amamentação ajudar as mães a 

iniciá-la precocemente, adquirindo  autoconfiança em sua 

capacidade de amamentar, além de favorecer o vínculo mãe-

bebê (GUBERT et al., 2012; COSTA et al., 2013; SANTANA; 

GOMES; MARTINS, 2015). 

Cabe aos profissionais, por meio de atividades 

educativa, postura ativa e multiprofissionalidade, o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva na 

mulher, estimulando-as por meio do conhecimento dos 
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benefícios da amamentação. Devem indicar a importância do 

aprendizado para a mãe e adaptação do recém-nascido,  o que 

confere segurança e tranquilidade a criança favorecendo o seu 

desenvolvimento e socialização. (SILVA et al., 2011;  COSTA 

et al., 2013; SANTANA; GOMES; MARTINS, 2015). 

 

3.1 POR QUE O BEBÊ CHORA? 

 

O choro é a forma de comunicação do bebê com o 

mundo, é maneira de chamar atenção, sendo esta uma das 

características mais marcantes do bebê, podendo ser 

considerado um ato de sobrevivência e de reflexo positivo para 

confiança dos pais e da criança. A relação das  manifestações 

corporais e não-verbais do bebê e a leitura verbal materna 

favorecerão o desenvolvimento da linguagem (HOO, 2015; 

KRUEL et al.,2016).  

 No decorrer do desenvolvimento do bebê, habilidades 

sensoriais, motoras e cognitivas são aprimoradas, o que 

possibilita uma maior variedade de ações que podem ser 

desenvolvidas pelos bebês. Essas novas habilidades, 

inicialmente naturais, passam a atribuir significado ao 

comportamento do bebê. Tais comportamentos, como o choro, 

sorriso e gestos, fornecem indícios do que estão sentindo para 

que dessa forma os cuidadores, interpretem essas ações de 

acordo com a situação e com suas concepções sobre o 

desenvolvimento infantil e as características específicas dos 

seus filhos (NUNES, 2014). 

O choro é o principal recurso de comunicação de bebês 

menores de três meses (expressam dor, fome, raiva e tédio), 
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mas às vezes choram sem nenhuma razão em particular. Nos 

três primeiros meses de vida, cerca de 25% dos bebês choram 

mais de três horas e meia por dia. Por volta dos três meses de 

idade, os bebês começam a chorar menos, iniciam o balbuciar 

e movem-se com mais facilidade, sendo capazes de expressar-

se de outras maneiras além do choro (VINET; BARR, 2010). 

A presença do choro em crianças acometidas por 

patologias/sintomas levam seus pais ou responsáveis a 

administrar medicamentos isentos de prescrição médica para 

resolução rápida do problema, sendo esta prática denominada 

de automedicação. As drogas mais comumente usadas são 

analgésicos e antitérmicos. Lembrando que o medicamento 

quando utilizado de forma incorreta torna-se prejudicial para a 

criança, levando a reações adversas, podendo interferir no 

diagnóstico de doenças graves e impulsionar a resistência 

bacteriana (SANTOS; FREITAS; EDUARDO, 2015).  

O choro excessivo, que continua após o período de 

cólicas (após o quarto ou o quinto mês) está frequentemente 

associado a temperamento difícil (bebê agitado, difícil de 

acalmar). Tais situações permitem criar problemas para a 

relação pais-filhos, porque os pais podem envolver-se menos e 

oferecer menos suporte (consolo) para o bebê (VINET; BARR, 

2010).  

  

3.1.2 Terapias Alternativas e Complementares na Criança 

 

Durante muito tempo acreditou-se que o neonato era 

incapaz de sentir dor, entretanto, estudos tem mostrado que 
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estas crianças (inclusive prematuras) possuem componentes 

funcionais e neuroquímicos necessários para recepção e 

transmissão do estímulo doloroso, estando entre as principais 

reações comportamentais ao estímulo doloroso, o choro. No 

prematuro, há o agravo por não possuírem sistema integrado 

que permita sua autoregulação quando expostos a estímulos 

excessivos ou dolorosos, além de estarem em constante 

manipulação, possibilitando desarranjos sensoriomotores que 

podem afetar seu desenvolvimento neuropsicomotor (GAÍVA, 

2002; DITTZ; MALLOY-DINIZ, 2006; PINEDA et al., 2013).  

Para tal, recursos terapêuticos tem sido empregados aos 

recém-nascidos para auxílio à dor, considerando seu valor à 

saúde, social e humano. Dentre esses, podem ser 

compreendidos a medicina alternativa, a qual não é 

considerada como prática médica convencional, mas que 

apresenta eficácia reconhecida pela comunidade científica 

(LEAL; SCHWARTSMANN; LUCAS, 2008). O quadro 2 traz as 

principais técnicas terapêuticas.  

 

Quadro 2. Recursos Terapeuticos para Crianças 

Recurso 
Terapêutico 

Indicação Efeitos Esperados 

Rede de 
balanço 

Recém-nascidos em 
incubadoras 

Postura flexora aconchegante 
similar à adotada intra-útero, 
estímulos proprioceptivos e 
vestibulares. 

Banho de 
Ofurô 

Recém-nascido Posicionamento fletido de 
membros, apoio cefálico do 
cuidador, sensação de aconchego e 
segurança, auxiliando na 
organização sensorial. 

Homeopatia Indicação de 
medicamentos 

Melhoria como: alergias, infecções 
respiratórias, síndromes gripais; 
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extremamente diluídos, 
preparados com base em 
métodos específicos que 
constam das 
farmacopeias 
homeopáticas nacionais 
podendo para pediatria. 

diarreias, distúrbios digestivos, 
estomatites, otites, dermatites e 
distúrbios emocionais e 
comportamentais, controle de dor e 
agitação. 

Fitoterapia Tratamento por meio de 
plantas medicinais de 
forma preventiva ou 
curativa em pediatria 
Muito indicado: doenças 
do trato respiratório 
(gripe, tosse, etc), trato 
gastrointestinal (cólicas, 
diarreia, etc) e problemas 
relacionados ao sono. 

Boa tolerância  
Estimulo o sistema imunitário 

Musicoterapia Recém-nascidos 

 
 

Redução e controle da dor e 
comportamentos causados por ela 
Diminuição da agitação e 
comportamentos agressivos 
Redução da ansiedade 
Relaxamento 
Indução ao sono 
Modulação do humor e reabilitação 

Estímulo ao 
Brincar 

Lactentes promoção do desenvolvimento 
motor e cognitivo dos bebês 

Fonte: FARIA et al., 2012; CUNHA, 2013; NASCIMENTO, 2013; SOUSA, 

2014; OLIVEIRA, 2014; LINO et al., 2015; Adaptado de PEREIRA; 

SACCANI; VALENTINI, 2016. 

 

3.3 OS PRIMEIROS 1000 DIAS 

 

Os primeiros mil dias vão desde a concepção até o fim 

do segundo ano de vida e é um importante período para ações 

e intervenções, devem garantir uma nutrição e um 

desenvolvimento saudáveis para a criança, pois terá 

repercussões ao longo de todo o ciclo vital. Além das 

intervenções nutricionais, como aleitamento materno exclusivo 

nos primeiros seis meses, é fundamental que as crianças 
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tenham um ambiente propício e acolhedor para desenvolver 

laços fortes com seus cuidadores, o que lança as bases para 

um desenvolvimento pleno. Focalizar ações nesse período 

poderá aumentar as chances da criança ter uma vida saudável 

e produtiva no futuro, fortalecer famílias e comunidades e 

contribuir para quebrar o ciclo intergeracional da pobreza 

(CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 2015). 

A fase inicial da vida compreende um período de 

significativas modificações no desenvolvimento físico e 

neuropsicomotor, exigindo acompanhamento regular da 

criança, a fim de detectar precocemente possíveis agravos a 

sua saúde. Este acompanhamento, que faz parte das ações de 

vigilância do desenvolvimento infantil, deve ser iniciado desde 

o nascimento (OLUSANYA, 2011). Na figura 1 apresenta-se o 

esquema para vigilância em saúde voltada para crianças de até 

2 anos de forma multiprofissional. 

A vigilância do desenvolvimento infantil trata-se um 

processo contínuo, flexível, envolvendo informações dos 

profissionais de saúde, pais, professores, entre outros, com 

vistas a diminuir a fragilidade do atendimento à crianças 

menores de dois anos (OLUSANYA, 2011). 

Atrasos no desenvolvimento antes desse período são 

difíceis de compensar, evidencia-se então a atenção que deve 

ser dada à primeira infância com vistas a buscar um 

desenvolvimento equilibrado e saudável, tornando-se crucial 

para a saúde da criança e dos adultos (ZEPPONE; VOLPON; 

DEL CAMPO,2012; BHUTTA et al., 2013; CUNHA; LEITE; 

ALMEIDA, 2015). 
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FIGURA 1: Esquema de Vigilância Multiprofissional do 
Desenvolvimento Infantil nos Primeiros 1000 dias 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

Espera-se que com o adequado desenvolvimento e 

nutrição alcançados, ocorra reduções no perfil de 

morbimortalidade; incremento no desenvolvimento cognitivo, 

motor e socioafetivo; otimização no desempenho social e na 

capacidade de aprendizado; aumento na estatura do adulto e 

diminuição na obesidade e nas doenças crônico-degenerativas; 
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e aumento na capacidade de trabalho e produtividade (CUNHA; 

LEITE; ALMEIDA, 2015). 

Nesse sentido, é importante priorizar um pré-natal 

completo, quanto à realização de exames, vacinações e 

orientações, como forma de realizar um parto e nascimento 

saudável considerando a individualidade de cada mulher. No 

pré-natal, a equipe de saúde poderá encontrar anormalidades 

inerentes ao binômio materno-infantil, mas também é um 

momento onde a mulher passa a saber mais sobre si e sua 

criança (BRASIL, 2000; ARAUJO et al., 2010).  

O Cartão de Saúde da Criança (CSC) constitui um 

instrumento de comunicação, educação, vigilância e promoção 

da saúde infantil que pode ser subsidiado por meio de uma ação 

vigilante e de um fazer criterioso abrangendo o exame físico, 

avaliação neuropsicomotora de maneira minuciosa, 

identificação da presença de fatores de risco e registro, 

inclusive das vacinas. Ainda é baixo o registro pelos 

profissionais de saúde dos marcos do desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança (VELED; SOARES; CESAR-VAZ, 

2011). 

A vacinação constitui como uma das intervenções em 

saúde mais custo-efetivas e seguras, é um componente 

obrigatório dos programas de saúde. O Programa Nacional de 

Imunizações abrange vacinas preventivas para 18 doenças 

infecciosas e contempla todas as faixas etárias (LOPES, 2014, 

CAVALCANTI; NASCIMENTO, 2015). 

O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de 

rotina no primeiro ano de vida, além de duas consultas no 2º 
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ano de vida e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais. 

Essas faixas etárias são selecionadas porque representam 

momentos de oferta de imunizações e de orientações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças. Salienta-se que 

a necessidade de adoção de senso crítico e uma avaliação 

clínica adequada a fim analisar se determinadas circunstâncias 

indicam a necessidade do aumento do número de consultas 

(WHO, 2009). 

O desenvolvimento da criança avança por diversas 

influências, onde o crescimento é o resultado de três grandes 

conjuntos de fatores o programa genético, o meio ambiente e a 

interação entre eles, para tal torna-se importante a constante 

avaliação e estímulo à criança. O desenvolvimento humano se 

refere a uma transformação complexa, contínua, dinâmica e 

progressiva e deve ser visto para muito além de uma 

determinação biológica sendo necessária uma abordagem 

multiconceitual, multidisciplinar, viabilizada pela educação em 

saúde (REICHERT; COLLETT, 2014; PIRES; BRIDI, 2015). 

Entretanto estas práticas devem estar relacionadas ao 

contexto familiar, estimulando momento da criança na 

comunidade onde reside. Este constructo constitui um 

importante fator que deve ser valorizado para o 

desenvolvimento da criança. Estudos mostram que problemas 

nas relações parentais podem estar relacionadas a déficit no 

envolvimento cognitivo, social e do desempenho escolar da 

criança (VELED; SOARES; CESSAR-VAZ, 2011). 

Veled (2011) alerta em seu estudo que crianças que 

fazem parte de famílias de baixa renda; as mães com um 
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número de consultas menor que 06 consultas de pré-natal e 

apresentavam índice peso-idade inadequado tem fortes 

indicadores para comprometimento do desenvolivmento 

neuropsicomotor. Deve-se considerar risco ambiental ligados à 

sociedade e à família. Dentre os fatores contributivos para o 

risco ambiental pode-se citar: pais com deficiência mental, uso 

de drogas, violência doméstica, entre outros. 

Não obstante, destaca-se a ausência de sorriso social e 

ansiedade na presença de estranhos em lactentes como 

suspeita de violência, além de problemas de cognição, 

linguagem, desempenho escolar e desempenho 

socioemocional. Um dos fatores de risco que causa 

repercussões bastante negativas é os maus-tratos relacionados 

ao abuso e a negligência (BRASIL, 2005; REICHERT; 

COLLETT, 2014). 

Os dois primeiros anos de vida constitui uma das etapas 

mais importantes para a saúde da criança. A partir do 

nascimento a criança passa a ser convidada a se inter-

relacionar com um meio que irá favorecer um período ocorrem 

em que processos vitais no crescimento e desenvolvimento. A 

conjunção desses fatores a prepara para o seu desempenho 

futuro. Por ser esse um período de relevantes modificações, 

faz-se necessário um acompanhamento cauteloso, visando 

prevenir ou atenuar possíveis agravos à sua saúde 

(REICHERT; COLLETT, 2014). 
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4 CONCLUSÕES  

 

    A vigilância do desenvolvimento infantil, nos primeiro 

dois anos de vida, requer um enfoque multiprofissional e 

compreende atividades relacionadas à promoção do 

desenvolvimento normal e detecção de anormalidades, para 

possíveis intervenções pela equipe de saúde. 

Contudo, diante da dimensão que é vista a saúde do 

lactente, torna-se um desafio para os profissionais de saúde 

executar essa vigilância e propor estratégias de intervenção. 

Para isso faz-se necessário, o apoio de políticas públicas e 

programas, voltadas para a população infantil, através da 

implementação de ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, a fim estimular por meio das faces do 

conhecimento o acompanhamento contínuo, dinâmico e 

cauteloso que envolve a equipe multidisciplinar. 
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RESUMO: O perfil epidemiológico é um indicador observacional 
das condições de vida, do processo saúde-doença e do estágio 
de desenvolvimento da população. O conhecimento das 
complicações relacionadas ao parto e nascimentos direciona 
um novo paradigma de promoção da saúde da criança e 
redução da mortalidade infantil, cujo ponto de partida é a saúde 
do neonato. O presente estudo tem por objetivo descrever o 
perfil epidemiológico de partos e nascimentos em uma 
maternidade referência em atendimentos de alto risco na 
Paraíba, Brasil. Os desfechos relacionados ao parto e 
nascimento foram extraídos de uma coorte neonatal e 
analisados considerando como fatores de exposição dados 
sociodemográficos das puérperas, fatores pré-natais, 
intercorrências clínicas gestacionais e sexo do recém-nascido. 
A saúde neonatal é diretamente influenciada pela saúde da mãe 
e intervenções para reduzir a mortalidade materna também 
reduzem a mortalidade neonatal, além de melhorar a saúde do 
neonato. A investigação epidemiológica das condições 
gestacionais permitiu obter informações para avaliação de 
fatores indicativos de risco para o parto e nascimento, sendo 
uma importante estratégia de acompanhamento para este 
grupo populacional, pois tornou visível às taxas de 
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indicadores de saúde na coorte em estudo. Conhecer a 
realidade da população torna possível o planejamento de 
medidas preventivas de mortes evitáveis pelos serviços de 
saúde, inclusive nas regiões consideradas prioritárias, como é 
o caso do Nordeste brasileiro. 
Palavras chave: Parto. Recém Nascido. Perfil de Saúde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Atenção à Saúde compreende a organização de 

estratégias pragmáticas em resposta às necessidades de 

saúde da população. Nas últimas décadas, observou-se 

avanços nas ações de promoção à saúde, através de políticas, 

programas e melhorias dos serviços de saúde, repercutindo na 

mortalidade infantil e em alterações no perfil das morbidades 

que acometem este público.  

A compreenção de Atenção à Saúde remete tanto aos 

processos históricos, políticos e culturais quantos aos impactos 

destas mudanças temporais nas ações e nos serviços de 

saúde, respaldadas em políticas públicas e modelos de atençao 

que efetivem o Sistema Único de Saúde (SUS). Neste contexto, 

conhecer as características de parto e nascimento em um 

determinado local e período é de fundamental importância para 

possibilitar a elaboração de indicadores demográficos e 

epidemiológicos que apresentem a realidade da comunidade, 

viabilizando o planejamento e a implementação de estratégias 

efetivas de melhorias das condições de saúde da população 

brasileira. 

Promover a saúde implica em reduzir as altas taxas de 

morbidade e mortalidade que afligem a população no Brasil e 

no mundo, estabelecendo condições para um desenvolver 

saudável e melhorias no perfil epidemiológico, indicador 
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observacional das condições de vida, do processo saúde-

doença e do estágio de desenvolvimento da população (SILVA 

et al, 2013).  

O perfil epidemiológico dos brasileiros mudou nas 

últimas décadas, concomitante à redução da Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI). Porém, apesar das melhorias 

observadas em alguns indicadores de saúde e da 

diminuição dos óbitos infantis por causas preveníveis, a 

Taxa de Mortalidade Neonatal (TMN) apresentou poucos 

avanços, considerando o fator de impacto nos índices da 

mortalidade infantil um desafio mundial. Os óbitos neonatais 

correspondem a 60% das mortes infantis, sendo a maioria por 

causas evitáveis (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b; OPS, 2007). 

A realidade da Região Nordeste representa a 

macrorregião brasileira com maior percentil de mortes de 

crianças menores de um ano por 1.000 nascidas vivas 

(BRASIL, 2009), ocupando a Paraíba o quarto lugar no ranking 

dos estados nordestinos com maior número desses óbitos 

(BRASIL, 2010b). A responsabilidade das autoridades 

mundiais, considerando tais peculiaridades, são aspectos 

importantes e saber que parte das mortes de recém-nascidos 

ocorre por causas evitáveis, dentre elas, falta de atenção 

adequada à saúde da mulher durante a gestação, no parto e 

nascimento (BRASIL, 2010c) é algo que vem sendo discutido 

na literatura epidemiológica científica (SILVA et al, 2013; 

LANSKY et al., 2014; SANTOS et al., 2015; PINHEIRO et al, 

2016; ROSENDO et al., 2016) .  

Conhecer as condições pré-natais, natais e pós-natais 

em uma maternidade-escola referência em partos de alto risco, 
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faz-se necessário tanto para o controle dos óbitos quanto para 

mudanças no perfil epidemiológico brasileiro. Ao considerar 

uma instituição de referência em partos de alto risco, destaca-

se o interesse dos autores em traçar o perfil da clientela 

assistida, para reconhecer suas características e identificar 

fatores de risco e intercorrencias que poderiam ser evitadas ou 

tratadas. Os hospitais que agregam o ensino e a pesquisa à 

assistência apresentam interesse além do levantamento e 

discussão dos dados na elaboração de modelos de assistência 

que possam ser reproduzidos em maior escala, em termos 

populacionais, segundo as especificidades de cada grupo 

(SILVA; PELOSO, 2009). 

As condições de saúde da gestante podem interferir no 

desenvolver saudável da criança, incidindo nas taxas de 

mortalidade. A gestação de alto risco apresenta inferências 

patológicas e/ou sociais, fatores de agressão ao binômio mãe-

filho, que incluem condições já existentes antes da concepção, 

condições que se desenvolvem subitamente na gravidez ou 

distúrbios associados a complicações do parto e nascimento, 

ou que exijam intervenção cirúrgica imediata. Essas condições 

incluem problemas clínicos, fatores socioeconômicos e 

questões relacionadas com a idade (SANTOS et al., 2015; 

ROSENDO; RONCALLI, 2016). 

A mulher que realiza um acompanhamento sistemático 

no pré-natal, além de avaliar o desenvolver de sua gestação, 

tem a oportunidade de observar a evolução da criança, 

construindo práticas que viabilizam o parto e nascimento 

(CARVALHO et al., 2007; CARVALHO e ARAÚJO, 2007; 

LANSKY et al., 2014). O diálogo com os profissionais de saúde 

possibilita a reconstrução de hábitos e costumes, 
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desmitificando representações específicas de cada grupo social 

e cultura, além de fornecer informações pertinentes ao 

estabelecimento de condições determinantes para diminuição 

de riscos e agravos relacionados à saúde materna e infantil.  

As gestantes de alto risco atendidas no SUS, 

geralmente, se deslocam para maternidades e outros 

municípios em busca de uma assistência ao parto e nascimento 

melhor ou especializada. Essas mães podem ficar internadas 

por várias semanas para observação e após o parto, seus 

neonatos podem ser encaminhados ao internamento por dias 

ou meses, sendo registradas e acompanhadas nestas unidades 

(FRANÇA et al., 2009; SILVA REIS et al., 2014).  

O retorno para casa e o acompanhamento na atenção 

básica só acontece após a alta hospitalar, e dependendo do 

tempo de internação desta mãe e/ou recém nascido, muitas das 

informações sobre o parto, nascimento e período puerperal, 

assim como dados do período neonatal, podem ficar registrados 

apenas na maternidade. Tal situação propicia uma barreira de 

acesso às informações relevantes para o acompanhamento da 

saúde da criança e para o planejamento de ações que 

promovam a diminuição da mortalidade infantil, refletindo uma 

fragilidade do sistema de referência e contra-referência na 

práxis dos serviços.  

O estudo tem por objetivo descrever o perfil 

epidemiológico de partos e nascimentos em uma maternidade 

referência em atendimentos de alto risco na Paraíba, Brasil. 

Entende-se que os dados apresentados podem subsidiar 

outras pesquisas na Região, contribuir para avaliação dos 

serviços e melhoria da assistência materna e infantil em 

prol da redução das desigualdades em saúde, viabilizando 
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ações no que se refere à diminuição das desigualdades 

regionais e mortalidade de crianças na Paraíba.  

 

2 MATERIAIS E METÓDOS 

 

Trata-se de uma coorte retrospectiva, cuja identificação 

dos grupos expostos e não expostos foi feita em algum 

momento do passado e, a partir de então, estes grupos 

“acompanhados” com objetivo de se identificar as experiências 

de morbidade ou mortalidade que tenham ocorrido nos 

participantes destes grupos. É uma investigação que se inicia 

no passado, no momento em que a exposição ocorreu, mas 

conserva o princípio básico dos estudos de coorte, exposição 

em direção ao evento. Sendo assim, os autores, limitam-se 

neste estudo a observar e analisar a relação existente entre a 

presença de fatores de riscos ou características pré-natais e o 

desenvolvimento dos desfechos no parto e nascimento 

(ROUQUAYROL; SILVA, 2013).  
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Figura 1- Fluxograma da coorte de nascimento 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2010 

 

 A coleta de dados ocorreu em uma maternidade-escola 

referência em partos e nascimentos de alto risco, através de 

entrevistas e informações contidas no prontuário materno e do 

recém nascido. A população de estudo foi definida por aqueles 

nascidos vivos no último trimestre de 2010 no referido hospital. 

A amostra foi composta por todos os nascimentos vivos da 

maternidade, no período estimado, conforme os critérios de 

inclusão e exclusão. Constituíram como sujeitos da pesquisa 

aqueles recém nascidos vivos, acompanhados por mães que 

expressaram desejo em participar da coorte.  

 Foram critérios de inclusão para o estudo: puérperas que 

tiveram o parto realizado na instituição em estudo, entre 

Setembro e Dezembro de 2010, e seus respectivos nascidos 

vivos, de ambos os sexos. Ficaram excluídos da amostra: os 
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abortamentos, os óbitos fetais intra-uterinos e os eventos de 

mortes no parto; os neonatos que, embora se encontrem em 

acompanhamento nas unidades hospitalares da referida 

maternidade no período da pesquisa, nascidos em outra 

instituição, que não seja a do estudo. 

De 151 nascimentos registrados no Livro de nascimento 

da Obstetrícia, 138 nascidos vivos participaram da pesquisa. 

Doze perdas foram registradas e apenas uma mãe recusou. 

Entendeu-se como perda, o neonato que não foi avaliado pela 

pesquisadora e cuja mãe não foi contatada até o encerramento 

da coleta de dados. 

 O instrumento utilizado para coleta de dados foi 

composto por questionários, contendo dados referentes à 

saúde materna e neonatal, coletados no Setor de Obstetrícia, 

24 horas após o parto, através da técnica de entrevista; e no 

prontuário das parturientes e dos recém nascidos, através do 

preenchimento de um cheque list. Questões referentes às 

condições sócio-econômica, antecedentes patológicos 

pessoais e familiares, antecedentes obstétricos e história da 

gestação atual (pré-natal, parto e nascimento) foram 

contempladas.  

 Os dados foram registrados em meio digital, onde foi 

realizada uma análise exploratória para verificação de 

inconsistências ou erros de digitação, sendo desconsiderado 

aquele cuja duvida não pudesse ser dirimida.  

 As variáveis foram descritas em tabelas de frequência, 

sendo as variáveis quantitativas descritas por medidas de 

tendência central e de dispersão. A população de estudo foi 

classificada de acordo com os critérios de exposição utilizando 

metodologia característica dos estudos de coorte. Os 

resultados foram analisados no programa estatístico SPSS 
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13.0, apresentados com intervalo de confiança de 95% e os 

testes estatísticos realizados com nível de significância 5%.  

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley e aprovado 

sob Protocolo CEP/HULW nº 590-A/10. A pesquisa atendeu os 

requisitos éticos da resolução CNS 466/12. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram considerados, neste estudo, 151 registros do 

Livro de nascimento para fazer parte da amostra. Considerando 

os critérios de inclusão e exclusão, 149 nascidos vivos foram 

considerados aptos a participarem da coorte. Das perdas por 

óbito fetal intrauterino (OFIU), registrados no Livro de 

nascimento da Obstetrícia, um óbito foi de gestação única, com 

mãe soropositiva, e outra de gestação múltipla. Na gestação 

múltipla, o gemelar 1 (OFIU) fora extraído primeiro, seguido do 

neonato vivo (gemelar 2). O nascido vivo, com Capurro de 36,6 

semanas, foi sujeito da pesquisa. Além do livro de nascimento, 

o setor possui o Livro de admissão e alta, que registrou outras 

quatro perdas: 1 gravidez ectópica, 1 mola hidatiforme (11 

semanas), 1 OFIU de gestação única e 1 OFIU de gestação 

gemelar. O gemelar (G1) que foi a óbito foi expelido 

naturalmente e a gestante deu seguimento à gestação com 

único feto (GUT 16 semanas).  

Participaram do estudo 138 nascidos vivos, equivalente 

a 91,4% dos partos hospitalares que ocorreram na instituição 

no período de coleta de dados. As perdas e recusas estiveram 

associadas à alta hospitalar ou acompanhamento do recém-

nascido em outra instituição após a alta.  
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A maioria das mães está na faixa etária entre 21 e 35 

anos. Vinte nove (21%) são menores de 20 anos e 11 (8%) 

puérperas se encontravam acima de 35 anos. A média da idade 

materna foi igual 25,4 anos, sendo 14 a mínima e 44 a máxima 

(dp=6,621).  

A literatura refere que mulheres nos extremos de idade 

têm resultados menos favoráveis, que as adultas jovens, entre 

20 e 35 anos e que mulheres com gestação tardia apresentam 

risco similar às adolescentes em alguns aspectos, sendo mais 

comum o abortamento espontâneo, gravidez ectópica, 

anormalidades cromossômicas e malformações congênitas. A 

presença de condições patológicas são maiores em gestações 

tardias, assim como complicações obstétricas (SILVA; SURITA, 

2009).  

A possibilidade de risco psicossocial, associado à 

aceitação ou não da gravidez, é mais comum na adolescência 

(BRASIL, 2010d) e este resultado corrobora com achados deste 

estudo, cuja média da idade materna foi igual 25,4 anos, sendo 

14 a mínima e 44 a máxima (dp=6,621). Franceschini et al. 

(2003), afirmam que a idade mediana de 23 anos das gestantes 

é considerada adequada para reprodução, uma vez que nesta 

fase se encontram os menores riscos para o desempenho fetal 

e obstétrico.  

 Destacou-se como chefe da família o companheiro 

(45,6%). Em 16,7% dos casos o casal foi citado e em 13,7% as 

mulheres. Nos 23,2% restantes, pais, sogros ou familiares 

foram intitulados como chefe da família. Os dados sugerem que 

a maioria das mulheres tem companheiro (62,3%). A coabitação 

com o companheiro é importante para evolução da gestação 

(SABROZA et al., 2011) e viver com o pai da criança, legal ou 

consensualmente, poderá influenciar o modo como a gestação 
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será percebida e aceita. De fato, a existência do apoio conjugal 

traz reflexos na vivência da gestação, assim como na 

determinação do padrão reprodutivo da mulher (PARADA et al., 

2008). 

A maior parte da amostra afirmou ter renda, sendo 60% 

das mulheres com renda fixa e 36,2% com renda variável. 

Apenas 3% não tinham renda. No que se refere à raça/cor, 

através da autoclassificação, 62% das puérperas são pardas, 

19% se auto-classificaram como pretas e 16% como brancas. 

Duas indígenas participaram do estudo. Do total de mães 

entrevistadas, 10,1% tinham ensino superior e 26,1% ensino 

médio completo. O percentual de 1,4 esteve para aquelas 

mulheres que afirmaram não ter estudado e 2,9% não sabem 

ler.  

A raça/cor apontada como condição de vulnerabilidade 

tendo sido discutida não apenas isoladamente, mas associadas 

à renda familiar e escolaridade (ZIEGUEL e CRANLEY, 1985; 

OPS, 2007; BRASIL, 2009b; VICTORA, BARROS e 

VAUGHAN,2006; SILVEIRA et al., 2010). Discussões acerca 

das desigualdades de saúde no país apontam para raça/cor 

como fator de risco (DIAS et al., 2005). A mulher indígena e de 

cor preta foram sugeridos na literatura como condição de 

vulnerabilidade para mortalidade infantil, bem como a de cor 

parda (ZIEGUEL e CRANLEY, 1985; BRASIL, 2009b; OPS, 

2007). O nível de escolaridade também foi considerado como 

fator de vulnerabilidade para saúde neonatal e fator de risco 

para mortalidade infantil. Além da cor, a baixa educação, a 

idade materna e a baixa renda permaneceram 

significativamente associadas à prematuridade quando 

analisadas concomitantemente. No contexto neonatal, destaca-

se a influência da assistência prestada à mãe e ao filho, durante 
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a gestação e parto como risco para óbitos de recém nascidos 

(SABROZA et al., 2011). 

 O início do pré-natal apresentou média de 2,7 meses, ou 

seja, nove semanas (dp=1,178). O percentil de 72,8 % esteve 

para mães que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre da 

gestação e 15,8% no segundo trimestre da gestação. Não 

houve relato de início do pré-natal no terceiro trimestre e 2,2% 

das mães não souberam informar quando iniciaram o pré-natal. 

Apenas uma (0,7%) não realizou acompanhamento pré-natal na 

gestação atual. A média do número de consultas foi igual a 7,24 

(dp=2,844). A maioria das gestantes (63%) teve de 6 a 10 

consultas pré-natais, porém o percentil daquelas que tiveram 

menos de 6 consultas pré-natais foi significativo (21,7%). O 

percentil 8,7 esteve para aquelas com mais de 10 consultas pré-

natal.  

 Em sua maioria (76,2%), as gestações foram 

acompanhadas no município de residência da gestante. Vinte e 

três mulheres (15,2%) fizeram o pré-natal em outro município. 

Das mulheres que afirmaram ter realizado pré-natal em outro 

município, foram definidas as seguintes categorias, com base 

nos motivos apresentados pelas entrevistadas: situações de 

riscos gestacionais detectados no pré-natal, alergia a 

medicações, multiparidade, histórico de aborto e/ou óbitos em 

gestações anteriores e a má qualidade da assistência nas 

unidades básicas de saúde.  

Vale destacar, no que tange as condições demográficas 

das puérperas, a maioria reside em zona urbana (89,8%). Treze 

(9,4%) mulheres moram em zona rural. A maioria das 

residências (96,4%) é de alvenaria e todas possuem energia 

elétrica (100%).Em 88,4% a origem da água é encanada. Das 
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entrevistadas, 6,5% citaram água de poço e 4,3% rio, caminhão 

pipa, cacimba ou água de chuva.  

A assistência pré-natal é aquela prestada à gestante com 

vistas a atender às suas necessidades, obtendo melhores 

efeitos sobre a saúde da mãe e do filho. No Brasil, o Ministério 

da Saúde, sugere o número mínimo de seis consultas pré-natal, 

porém, em gestantes classificadas de alto risco, o intervalo 

dessas consultas deve ser avaliado de acordo com a gravidade 

do caso, sendo o acompanhamento algumas vezes realizado 

com a paciente internada (BRASIL, 2010d). Além do calendário 

mínimo de consultas, o início do pré-natal deve acontecer antes 

de 120 dias de idade gestacional e ser realizadas, 

preferencialmente, uma no primeiro, duas no segundo e três no 

terceiro trimestre gestacional (PARADA, 2008).  

 Considerando os indicadores de processo da atenção 

pré-natal, esse estudo obteve o percentual de gestantes que 

foram vacinadas significativo. Do total de entrevistadas, 115 

(83,3%) receberam pelo menos uma vacina nesta gestação. 

Das 23 (16,6%) que não foram vacinadas, 13,7% estavam com 

o calendário vacinal completo. 

 No que se refere à vacinação antitetânica, 56,5% das 

mães foram vacinadas no pré-natal atual. Três mulheres (2%) 

que afirmaram estar com o calendário vacinal completo, 

receberam a dose imunizante da vacina antitetânica nesta 

gestação. Avaliar a qualidade do pré-natal envolve variáveis 

não contempladas neste estudo, porém o número de gestantes 

que não receberam nenhuma dose de vacinação antitetânica é 

um indicador da qualidade do pré-natal (BRASIL, 2000). 

Embora, esta pesquisa tenha apresentado o percentil de 

gestantes vacinadas contra o tétano de 56,5%, 16,6% mulheres 
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com calendário vacinal incompleto não foram vacinadas no pré-

natal atual sugerindo a necessidade de melhorias no Estado.  

A avaliação do calendário vacinal também é importante 

no período pré-natal para prevenção de tétano neonatal e 

proteção da gestante. Um dado importante a ser considerado 

no estudo foi surto do vírus H1N1 e as campanhas realizadas 

no ano de 2010, sendo significativo o número de gestantes 

vacinadas contra o vírus nesta amostra (44,2%).  

Avaliação clínica, exames laboratoriais e vacinação são 

serviços imprescindíveis para promoção da saúde infantil, com 

início no pré-natal.  De acordo com Parada (2008), a realização 

dos exames básicos constitui-se em importante ponto de 

estrangulamento da assistência pré-natal no Brasil. Oferecer os 

exames básicos preconizados para o início do pré-natal não é 

o maior problema. Nem sempre a disponibilidade deste recurso 

apontado pelo gestor, significa que os mesmos estejam sendo 

efetivamente realizados no início e fim do pré-natal. 

Estatisticamente, os índices de mortalidade são mais 

elevados quando ocorrem circunstâncias de vulnerabilidade 

durante a gravidez ou quando elas ocorreram nos antecedentes 

pessoais da mulher, como por exemplo doença hipertensiva 

específica da gestação (DHEG), diabetes, infecções, 

sangramentos, desnutrição, exposição a drogas e história de 

abortamento  (ZIEGEL; CRANLEY, 1985). A identificação das 

gestantes de risco e os exames laboratoriais complementam a 

propedêutica clínica, auxiliando na definição do diagnóstico.  

 A classificação das intercorrências clínicas maternas 

apresentadas neste capítulo foi feita de acordo com o capítulo 

XV da CID-10, Gravidez, parto e puerpério (BRASIL, 2010e) 

tomando por base morbidades e complicações maternas 

gestacionais apresentadas por Brasil (2010d). Maior parte das 
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mulheres (63,8%) não precisou de internações na gestação 

atual, porém 36,2% foram hospitalizadas para acompanhar 

condições de riscos gestacionais, seja materno ou fetal, e para 

realização de algum tratamento. Uma mãe relatou a 

necessidade de hospitalização para tratamento de infecção do 

trato urinário, porém a hospitalização não aconteceu por falta 

de vaga na instituição. 

 O cuidado a saúde infantil tem início no período pré-

natal. Condições identificadoras de riscos para mortalidade 

infantil devem ser investigadas precocemente e as gestantes 

classificadas (CARDOSO et al, 2010). Sendo assim, foram 

evidenciadas as seguintes situações durante o pré-natal: 

sangramentos (26,1%), hipertensão gestacional (21,7%), 

cardiopatias (7,2%), diabetes gestacional (9,4%) e infecção do 

trato urinário (49,3%).  

 Consideradas fatores de risco para infecções congênitas 

e perinatais, doze casos (8,7%) de TORCHS (Toxoplasmose; 

Outros: Sífilis, D. de Chagas, Malária, Hepatite B, Parvovirose 

B19, HIV, Varicela-zoster, Coxsackie B, Mononucleose e 

Echovirose; Rubéola; Citomegalovírus; e Herpes simples)  

foram registrados no cartão da gestante/prontuário. Três casos 

suspeitos de TORCHS não foram confirmados por falta do 

reagente no hospital. O percentual de 1,4% esteve para as 

gestantes com soropositividade para o HIV.   

A gestação de alto risco apresenta inferências 

patológicas e/ou sociais, fatores de agressão ao binômio mãe-

filho, que incluem condições já existentes antes da concepção, 

condições que se desenvolvem subitamente na gravidez ou 

distúrbios associados a complicações do parto e nascimento, 

ou que exijam intervenção cirúrgica imediata. Essas condições 

incluem problemas clínicos, fatores socioeconômicos e 
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questões relacionadas com a idade (BRANDEN, 2000). A 

qualidade do pré-natal é outro aspecto a ser considerado e no 

Brasil, consideram-se pelo menos três indicadores objetivos da 

má qualidade do atendimento pré-natal: a alta incidência de 

sífilis congênita (24/1.000 nascidos vivos no SUS); hipertensão 

específica da gravidez (principal causa de morte materna) e o 

número de gestantes que não receberam nenhuma dose de 

vacinação antitetânica (37%) (BRASIL, 2000).  

Intercorrências gestacionais no pré-natal foram 

investigadas como condição de risco para saúde fetal e 

vulnerabilidade no período neonatal, pois apesar de a gestação 

ser um fenômeno fisiológico e sua evolução ocorrer na maior 

parte dos casos sem intercorrências, há uma parcela de 

gestantes que, por ser portadora de alguma doença, sofre 

algum agravo ou desenvolverem problemas, apresentam 

maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o 

feto como para a mãe (BRASIL, 2010). Corroborando com a 

literatura da área, nesta pesquisa destacaram-se hipertensão, 

diabetes gestacional, cardiopatias e infecção do trato urinário 

(ITU). 

 A hipertensão gestacional é considerada um dos três 

objetivos da má qualidade do atendimento pré-natal e é a maior 

causa de morte materna no país (BRASIL, 2000). Pode cursar 

em complicações para criança, como encefalopatia hipóxico-

isquêmica no concepto levando a subseqüentes manifestações 

neurológicas (DIAS et al., 2005). Entre os fatores de risco para 

o desenvolvimento da hipertensão gestacional, estão a 

primiparidade, extremos de idade materna, a cor e a obesidade. 

Gestantes hipertensas estão predispostas a desenvolver 

complicações como o deslocamento prematuro de placenta, 
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coagulação intravascular disseminada, hemorragia cerebral, 

falência hepática e renal (FERRAO et al., 2006).  

O diabetes mellitus é responsável por índices elevados 

de morbimortalidade perinatal, especialmente macrossomia 

fetal e malformações fetais (BRASIL, 2010d). No Brasil, estima-

se uma prevalência de 2,4% a 7,2%28 e quando não tratada, a 

gestante tem maior risco de rotura prematura de membranas, 

parto pré-termo, feto com apresentação pélvica e feto 

macrossômico. Há também risco elevado de pré-eclâmpsia e 

infecção puerperal nessas pacientes. Com relação ao feto, além 

da macrossomia, o risco para o desenvolvimento de síndrome 

de angústia respiratória, cardiomiopatia, icterícia, hipoglicemia, 

hipocalcemia, hipomagnesemia e policitemia com 

hiperviscosidade sangüínea, encontra-se fortemente 

aumentado (MIRANDA; REIS; BERNARDO, 2009). 

 O diabetes mellitus gestacional e a pré-eclâmpsia são 

condições clínicas da gravidez que estão associadas à maior 

risco materno-fetal. A possibilidade de um elo comum entre 

essas patologias tem sido discutida na literatura e o fato de 

ambas compartilharem os mesmos fatores de riscos é um deles 

(FRANCO, 2008). 

 No que as gestantes com infecção do trato urinário (ITU), 

os achados encontrados neste estudo, corrobora com a 

literatura no que diz respeito a ser o problema urinário mais 

comum durante a gestação. A ITU está associada a 

complicações como rotura prematura de membranas ovulares, 

trabalho de parto prematuro, corioamnionite, febre no pós-parto, 

sepse materna e infecção neonatal e está presente em 17 a 

20% das gestações (BRASIL, 2010d, p.111).  

 A prevalência de síndromes hemorrágicas durante a 

gestação na população em estudo (26%) esteve acima do 
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percentual descrito na literatura. De 10 a 15% das gestantes 

apresentam hemorragias e estas podem representar 

complicação gestacional ou agravos ginecológicos ao período 

gravídico (BRASIL, 2010d). O fato de a maternidade ser 

referência em partos e nascimento de alto risco incide na 

prevalência dos resultados encontrados. 

 As TORCHS devem ser investigadas no primeiro 

trimestre da gestação. O risco de infecção congênita pode 

causar uma série de problemas e ser letal à criança. A detecção 

precoce e os cuidados dispensados durante o pré-natal são 

fundamentais para minimizar as sequelas para o recém-

nascido(BRASIL, 2010d). Sendo assim, a assistência 

preventiva dos casos suspeitos identificados na pesquisa não 

foi possível de ser efetivada naqueles cujas diagnóstico não foi 

confirmado.   

 Estima-se que 0,4% das gestantes sejam soropositivas 

para o HIV. A maior parte dos casos de transmissão vertical do 

HIV, aproximadamente 65%, ocorre durante o trabalho de parto 

e no parto propriamente dito, e os 35% restantes ocorrem 

intraútero, principalmente nas últimas semanas de gestação, 

havendo ainda o risco adicional de transmissão pós-parto por 

meio do aleitamento materno. O aleitamento materno apresenta 

riscos adicionais de transmissão, que se renovam a cada 

exposição da criança ao peito, e situa-se entre 7% e 22% 

(BRASIL, 2010d). 

Sendo assim, o início do pré-natal, preferencialmente 

nas primeiras semanas de gestação e com base no calendário 

mínimo de protocolos do Ministério da Saúde, é preconizado 

como ponto essencial da avaliação periódica da situação de 

saúde da gestante e da criança, promoção da saúde e 

prevenção de complicações maternas e infantis. Quarenta 
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puérperas (29%) que pariram na maternidade-escola referiram 

complicações no parto e nascimento. As mais frequentes: 

retenção de placenta (17,5%), posição ou apresentação fetal 

(10%), trabalho de parto prolongado (7,5%), hipotensão 

materna (7,5%), hemorragia (7,5%), amniorrexe prematura 

(7,5%), prematuridade (7,5%), mudança no tipo de parto 

(7,5%), pré-eclâmpsia (1,5%), dispnéia materna (1,5%) e 

complicações com anestésicos (1,5%). 

 Considerando o tipo de parto e a gemelaridade como 

variáveis importantes na identificação de fatores de riscos para 

saúde neonatal (CARDOSO et al, 2010), investigamos o tipo de 

parto nos 138 nascimentos. Aproximadamente 45% dos partos 

foram eutócicos e 54% intervenções cesarianas. O uso de 

fórcepes foi necessário em uma participante (0,7%). Dos partos 

distócicos registrados, todos tiveram indicações clínicas. O 

perfil de nascimento exerce influência na saúde da criança e 

vem sofrendo modificações. Atualmente, 32% dos nascimentos 

são cesarianos, chegando a 90% em algumas clínicas privadas. 

A incidência de parto normal é cerca de quatro vezes maior em 

hospitais públicos, quando comparados com os hospitais 

privados sem atendimento pelo SUS. Os dados indicam que há 

relação entre a situação socioeconômica e a escolha do tipo de 

parto. Outros fatores estão associados à remuneração do parto, 

aspectos culturais, falta de tempo dos obstetras e a forma como 

está estruturada a assistência hospitalar de saúde pública e a 

conveniada (CARDOSO et al, 2010). A indução do parto 

depende de circunstâncias clínicas e a cesariana deve ser o 

método de eleição em situações de iteratividade e em situações 

de contra-indicação absoluta ao parto por via vaginal (BRASIL, 

2010d). 
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 No que se refere ao sexo dos recém-nascidos, 52,2% era 

feminino e 47,8% masculino. Ao nascer, 50% dos recém-

nascidos apresentaram peso adequado, 19,6% com baixo peso 

ao nascer, 31,1% tiveram o peso registrado acima de 3500g, 

sendo 7,2% acima de 4000g. Dos neonatos com peso abaixo 

de 2500g ao nascer, foram classificados no estudo, conforme a 

literatura investigada: RN de baixo peso (77,8%), RN de muito 

baixo peso (14,8%) e RN de muitíssimo baixo peso (7,4%). A 

maioria dos nascimentos da maternidade foi a termo (73,8%), 

porém o numero de partos prematuro é significante (23,8%). A 

média da idade gestacional ao nascer foi 37,7 semanas, sendo 

a máxima 45,4 e a mínima de 24 (dp=2,9099). 

Tomando-se como referência a escala de Apgar (5’), 

foram evidenciados cinco casos (3,6%) de recém-nascidos com 

nota menor que 7. Na maioria dos neonatos, 92,5%, registrou-

se o Apgar acima de 7 e 1,4% dos RNs com nota igual a 7. 

Dentre as principais causas de morbimortalidade infantil, as 

anomalias congênitas estão entre as mais comuns, sendo 

sistema nervoso central acometido em 21% dos casos. O 

diagnóstico de malformações é estabelecido, na maioria das 

vezes, 78,7% no primeiro dia de vida e 21,3% no pré-natal. As 

malformações neurológicas mais freqüentes são pé torto 

congênito (42,1%), hidrocefalia (21,1%) e mielomeningocele 

(20%). A anencefalia apresenta frequência de 7,4% e a 

macrocefalia 2,1% (GUARDIOLA et al., 2009). 

A maioria das crianças (86,2%) na coorte em estudo teve 

alta hospitalar. Apenas uma (0,7%) foi transferida para outra 

instituição, pois os leitos da UTI neonatal da instituição estavam 

todos ocupados. Seis óbitos ocorreram durante a realização da 

pesquisa, sendo um na primeira hora de vida e cinco no período 

neonatal. Tais óbitos estiveram relacionados a malformações 
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congênitas, prematuridade e baixo peso ao nascer, 

principalmente. O óbito que ocorreu logo após o nascimento 

teve como causa a anencefalia fetal. 

Nove casos de malformações (7,1%) foram registrados 

no nascimento. As malformações congênitas mais comuns, 

identificadas na ficha de nascimento dos recém natos, 

apresentaram os seguintes percentis: hidrocefalia (22,2%), pé 

torto congênito (11,1%), encefalopatia e fístula liquórica (11,1%) 

e macrocefalia (11,1%). Os demais casos estiveram 

relacionados a síndromes (11,1%), polidactilia (22,2%) e 

malformações dos ossos craniais (11,1%).  

Entende-se o óbito infantil como um evento indesejável cujos 

determinantes encontram-se, em sua maioria, fortemente 

atrelados à estrutura social e econômica do país (CALDEIRA; 

FRANCA; GOULART, 2002). Tanto a prematuridade quanto as 

malformações congênitas foram identificadas na amostra e 

apontadas como principais causas para mortalidade no primeiro 

mês de vida, corroborando com a literatura (OPS, 2007). 

Amorim et al. (2006) trazem que o número de padrões 

reconhecidos de malformações mais que triplicou nos últimos 

anos. Mais de 20% das gestações com fetos malformados 

terminam em abortamento espontâneo. Os 80% restantes irão 

nascer (vivos ou mortos) com alguma anomalia congênita, 

resultando em 3-5% de recém-nascidos com malformações 

congênitas. Estas representam cerca de 20% das mortes no 

período pós-natal. 

As mortes por malformações congênitas aumentaram 

proporcionalmente ao longo do tempo e passaram a 

representar uma das principais causa de óbito. Esse fato 

poderia ser atribuído à redução das outras causas de morte. 

Entretanto, houve também aumento das taxas, estando 
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provavelmente relacionado à maior sobrevida das crianças com 

malformações e ao deslocamento desses óbitos do período 

neonatal para o pós-neonatal devido à melhoria da assistência 

ao recém-nascido e ao maior acesso a unidades de tratamento 

intensivo. Apesar das mortes por malformações congênitas 

serem de difícil prevenção, sabe-se que um pré-natal de boa 

qualidade pode contribuir para minimização dos casos. O 

acesso à tecnologia e a regionalização da atenção à saúde 

obstétrica e neonatal são essenciais na redução da mortalidade 

neonatal (ALVES et al., 2008; PEDROZA; SARINHO; 

ORDONHA, 2005). 

A avaliação da criança deve começar no início da sua 

vida, dentro do ventre materno, devendo levar em 

consideração, além de sua condição física, a situação social em 

que ela vive. A consulta deve abordar os diversos aspectos da 

vida da criança e o exame físico deve investigar a fisiologia dos 

sistemas.  

É fundamental na consulta à criança a responsabilização 

mútua e construção de vínculo entre cuidador e quem recebe 

cuidados. Diversas atividades podem ser desempenhadas no 

momento desta consulta, principalmente a promoção da saúde 

e prevenção de doenças comuns na infância. O 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento deve ser 

periódico e a orientação alimentar contínua. Dessa forma, é 

possível detectar riscos e agravos, intervir, avaliar e reduzir os 

índices de mortalidade infantil. 

  

4 CONCLUSÕES 

 

O presente descreveu o perfil epidemiológico de partos 

e nascimentos em uma maternidade referência em 
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atendimentos de alto risco na Paraíba. A investigação 

epidemiológica das condições gestacionais,assim como de 

intercorrências clínicas no parto e nascimento, permite obter 

informações para avaliação de fatores indicativos de risco para 

saúde da neonatal, constituindo-se uma importante estratégia 

de acompanhamento para este grupo populacional, pois torna 

visíveis as taxas desses indicadores na coorte em estudo. 

Conhecer a realidade da população torna possível o 

planejamento de medidas preventivas de mortes evitáveis pelos 

serviços de saúde, inclusive nas regiões consideradas 

prioritárias, como é o caso do Nordeste brasileiro.  

Identificar morbidades e óbitos neonatais foi uma 

importante estratégia de acompanhamento para este grupo 

populacional, pois tornou visível à elevada taxa desses 

indicadores na coorte em estudo. Mesmo sendo uma 

maternidade referência em partos e nascimentos de alto risco, 

o número de intercorrências foi alto necessitando medidas 

corretivas. O coeficiente de mortalidade neonatal foi 

significativamente elevado e a maioria dos eventos aconteceu 

no período neonatal tardio. Tais óbitos estiveram relacionados 

a malformações congênitas, prematuridade e baixo peso ao 

nascer. O único caso de óbito neonatal precoce aconteceu logo 

após o nascimento e teve como motivo a anencefalia fetal. 

Apesar dos elevados índices de mortalidade precoce na 

infância no mundo, sabe-se que a maior parte desses óbitos é 

evitável. A integralidade do cuidado na infância que visa 

assegurar o bom desenvolvimento físico, biológico, psíquico e 

social é parte ideológica das políticas públicas de saúde 

vigentes no Brasil e o cuidado à criança precisa ser revisto 

segundo a realidade e necessidade de cada grupo social. 
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Diante dos achados, explorar os conceitos discutidos 

neste estudo e relacioná-los ao perfil epidemiológico das 

crianças é uma ferramenta importante para avaliação do 

atendimento e saúde neonatal. Tanto o acompanhamento pré-

natal quanto os cuidados natais e pós-natais são importantes 

para promoção da saúde da criança. A ampliação da cobertura 

pré-natal e da atenção neonatal na Puericultura vem 

aumentando com o passar dos anos, porém considerá-los 

adequado às necessidades da população e garantir a boa 

qualidade serviço requer outros parâmetros para sua avaliação. 

Sendo assim, a apresentação do perfil dos neonatos 

desta coorte pode ser uma valiosa ferramenta para identificar 

os fatores que podem melhorar a assistência, além de fornecer 

informações úteis para investigação das causas de 

adoecimento e óbitos neonatais. A qualificação tecnológica em 

partos e nascimentos de risco, bem como o suporte neonatal de 

risco adequado, faz-se necessário para minimização destas 

taxas, principalmente em áreas prioritárias como o Nordeste 

brasileiro. 
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Resumo: a situação de violência vivida por diversas mulheres 

as envolvem em uma sequência de mortalidade assustadora 

em todo o país. No contexto das mulhres idosas agredidas, os 

óbitos ocorrem na maioria das vezes na própria residência e 

são cometidos por um agressor muito intimo. Dai a importância 

de se discutir essa temática para apoiar a criação de politicas 

publicas que possam atender essas mulheres de modo 

preventivo a evitar suas mortes. Trata-se de um estudo 

epidemiológico, descritivo e retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, utilizando-se dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação. Constatou-se que o maior número de 

óbitos em mullhres idosas ocorreu entre 60 a 69 anos (45,6%), 

viúvas (36,2%), brancas (55,0%) com nível de escolaridade 

ignorado (30,2%) e analfabetas (20,2%). Quanto as 

características dos óbitos, evidencia-se maior percentual de 

agressões por objeto cortante ou penetrante (41,0%), ocorridas 

na Região Sudeste (44,3%), sendo o cenário como o prorio 

domicílio (50,6%). Quando falamos da violência contra 

mulheres idosas os números de óbitos identificados nesse 
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estudo é assustador, remetendo a ideia de que apesar de existir 

há vários anos uma movimentação de pessoas que lutam para 

conscientizar a população sobre a terrível situação de violência, 

esse contexto se diversifica afetando a vida de mulheres em 

todas as suas realidades.                            

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Idosas. Saúde 

Pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da violência apresenta-se como algo frequente no 

contexto histórico da sociedade brasileira, refletindo de maneira 

direta na maior preocupação com a saúde pública do país e 

provocando impactos negativos e extremamente complexos na 

vida de todos os envolvidos. Tal realidade se faz presente em 

diversos cenários, acometendo indivíduos de todas as faixas 

etárias, sexos e classes socioeconômicas, tornando-se assim, 

um problema de ordem mundial (GOMES et al., 2015).  

Dentre os diferentes públicos acometidos, a violência contra 

a mulher vem ganhando visibilidade nos últimos séculos, 

principalmente em decorrência da impunidade referente a quem 

pratica tais atos. Lideranças nacionais e internacionais 

reconhecem esse tipo de violência como uma grave situação de 

saúde, resultando em problemas para as vítimas e suas 

famílias, além de causar prejuízos no equilíbrio econômico e 

social de um país (VIEIRA et al., 2014; CORTES; ALVES; 

SILVA, 2015). 

A violência contra a mulher é definida como aquela que lhe 

causa sofrimento e abuso pela condição de ser mulher. Essa 

caracterização direciona o problema para uma construção de 

gênero, porque as situações vivenciadas por elas são próprias 

da classe feminina, construídas nas relações dos indivíduos na 
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sociedade em que estão inseridas (SILVA; PADOIN; VIANNA, 

2015). 

Todavia, mesmo diante dessa realidade comum em toda a 

população mundial, percebe-se que ainda é pouca a visibilidade 

política e social relacionada a esta problemática (GUIMARÃES; 

PEDROSA, 2015), sobretudo no Brasil, o qual apenas nos 

últimos dez anos instituiu a judicialização como medida para 

combater o problema. 

A judicialização compreende os atos de violência contra as 

mulheres como uma ação de caráter criminal passível de 

punição contra os indivíduos que a praticam ou são, de alguma 

forma, coniventes com a sua existência, sendo fundamentada 

pelas normas e leis estabelecidas e consolidada por estruturas 

específicas sob atuação do poder judiciário e da força policial 

(WAISELFISZ, 2015). 

Em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.340, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, inspirada 

na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher, que aconteceu em 2004, 

estabelecendo como crime a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, seja esta de ordem física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral, dentre outras (BRASIL, 2006).  

Essa Lei busca assegurar a devida punição para quem 

comete qualquer tipo de crime contra a mulher, discorrendo 

sobre diversas medidas e serviços para a abordagem da 

temática, dando ênfase à necessidade de um trabalho 

articulado entre os diversos setores sociais para o seu 

enfrentamento, inclusive da saúde. Além disso, ainda prevê a 

necessidade de capacitação permanente dos profissionais 

atuantes nos diversos setores envolvidos no acolhimento às 

vitimas (BRASIL, 2006). 
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Passados quase uma década desde a criação dessa Lei, 

dados de uma pesquisa realizada pela Secretaria de 

Transparência apontam que mulheres de todas as idades, 

níveis de renda e escolaridade, crença ou raça sabem da sua 

existência e objetivo de coibir a violência doméstica e familiar. 

No entanto, a mesma pesquisa estima que mais de 13 milhões 

de mulheres já sofreram algum tipo de agressão, 

correspondendo a 19% da população feminina com 16 anos ou 

mais, dentre as quais 31% ainda convivem com o agressor, e 

destas, 14% ainda sofrem algum tipo de violência (DATA 

SENADO, 2013). 

Essa situação de violência envolve a mulher em uma 

sequência de mortalidade assustadora em todo o país.                                     

No Estado da Paraíba, o número de homicídios triplicou na 

última década, segundo pesquisa realizada pela Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), sendo 

registradas 35 mortes no ano de 2003 e 126 em 2013, o que 

corresponde a um aumento de 260% em apenas dez anos 

(WAISELFISZ, 2015).  

Ademais, os dados da pesquisa revelam que a Paraíba foi 

o segundo Estado em índice de crescimento no quadro de 

violência, perdendo apenas para Roraima, onde o índice 

aumentou em 500%. Além disso, o município de João Pessoa 

ocupa a 3ª colocação entre as capitais com maior taxa de 

feminicídio, sendo 10,5 para cada 100 mil mulheres 

(WAISELFISZ, 2015).  

Todavia, os dados relativos à violência contra a mulher 

nessa capital são bem mais elevados, haja vista que a taxa de 

feminicídios retrata apenas o extremo da violência física 

praticada. Em muitos casos, não existe a notificação das 

vítimas, o que pode remeter para a existência de um número 

maior de mulheres expostas cotidianamente a outras formas 
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socialmente mais veladas de violência, com episódios que 

podem ser graves e repetitivos, repercutindo de modo 

significativo em sua saúde física e mental (BARROS et al., 

2016).  

A preocupação com a questão da violência contra mulher e 

com os danos que ela provoca na sociedade e na vida das 

vítimas ganhou força a partir do ano de 2006, em detrimento da 

intensificação da luta de grupos sociais, visando coibir a prática 

de tais atos violentos e o estabelecimento de uma punição mais 

severa para os agressores (WAISELFISZ, 2015).  

  Diante deste cenário, foi sancionada em março de 2015 

a Lei 13.104, Lei do Feminicídio, classificando a morte de uma 

mulher em decorrência de atos de violência, como crime 

hediondo, com punição mais elevada e privação de diversas 

regalias. Além disso, o crime ainda pode apresentar alguns 

agravantes, quando acontece em situações específicas de 

vulnerabilidade, como gravidez, menor de idade e na presença 

de filhos (WAISELFISZ, 2015; BRASIL, 2011). 

Mesmo com a movimentação de pessoas que lutam para 

conscientizar a população sobre a terrível situação de violência 

que assola a vida de várias mulheres, os dados de pesquisas 

recentes mostram que essa violência cresce exponencialmente, 

ocasionando altas taxas de mortalidade e gerando graves 

sequelas incapacitantes, dentre as quais, observa-se um risco 

aumentado para transtornos mentais comuns, transtorno de 

estresse pós-traumático, síndrome de dor crônica, dificuldades 

de socialização, uso abusivo de álcool e outras drogas, 

problemas na saúde reprodutiva, infecções sexualmente 

transmissíveis, ideação suicida, entre outras comorbidades 

(BARROS et al., 2016).   

 Nesse sentido, espera-se que o presente estudo possa ser 

utilizado como uma fonte de dados para apoiar a discussão 
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sobre os casos de violência sofridos por diversas mulheres, 

fazendo referência a triste realidade sobre a mortalidade dessas 

vitimas, alertando para a importância de debater a causa da 

violência contra a mulher, para que se criem mais estratégias, 

e que estas efetivamentes, venham num futuro próximo diminuir 

os dados alarmantes de óbitos dessa mulheres. 

Assim, o tem-se como objetivo do estudo identificar as 

características dos óbitos de mulheres idosas no Brasil, no 

período entre 2010 e 2014. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e 

retrospectivo, com abordagem quantitativa, em que foram 

utilizados dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), obtidos através da biblioteca virtual de 

acesso livre do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), mediante a utilização das variáveis 

Faixa Etária, Cor, Raça, Escolaridade e Estado Civil, em 

relação as características sociodemográficas  de mulheres 

idosas que tiveram óbitos por agressão no Brasil no período 

entre 2010 e 2014 (DATASUS, 2016), como também a 

utilização das variáveis Agressões, Região e Local de 

ocorrência em relação as características desses óbitos 

(DATASUS, 2016). 

Os dados foram analisados por estatística descritiva e 

distribuídos em tabelas, através do programa Microsoft Office 

Excel for Windows 2010, além de serem confrontados com a 

literatura pertinente a temática estudada.  

 Por serem utilizados dados disponíveis de forma 

livre e gratuita na rede mundial de computadores através do 

endereço eletrônico do DATASUS, não houve a necessidade 
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desta pesquisa ser submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos. Contudo, foram respeitados todos os 

preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos serão apresentados em forma de 

tabelas, divididos entre as características sociodemográficas de 

mulheres idosas que tiverem óbito por agressão no Brasil no 

período entre 2010 e 2014 e características dos mesmos. 

Observa-se que o maior número de óbitos em mullhres 

idosas ocorreu entre 60 a 69 anos, portanto (45,6%) nessa faixa 

etária, a maior a prevalência se deu em mulheres brancas 

(55,0%) dos casos, (30,2%) das mulheres que tiveram óbito 

nessas circunstancias tiveram seu nível de escolaridade 

ignorado, (20,2%) não tinham nenhuma escolaridade, em 

menor perecentual as mulheres com 12 anos ou mais de 

estudos (4,4%) foram as viúvas que tiveram o maior numero de 

óbitos por agressão (36,2%), conforme evidencia na Tab (1). 

 

Tabela 1. Características  sociodemográficas de 
mulheres   idosas que tiveram óbitos por agressão 
no Brasil no período entre 2010 e 2014. 

Variáveis f % 

Faixa etária   
60 - 69 anos 428 45,6 
70 - 79 anos 306 32,6 
80 e mais 205 21,8 

Cor/Raça   
Branca 516 55,0 

Preta 57 6,1 

Amarela 9 1,0 
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Parda 321 34,2 
Indígena 6 0,6 
Ignorado 30 3,2 

Escolaridade   
Nenhuma 190 20,2 
1 - 3 anos 180 19,2 
4 - 7 anos 162 17,3 
8 - 11 anos 82 8,7 
12 anos e mais 41 4,4 
Ignorado 284 30,2 

Estado civil   
Solteiro 208 22,2 
Casado 202 21,5 
Viúvo 340 36,2 
Separado judicialmente 86 9,2 
Outro 12 1,3 
Ignorado 91 9,7 

TOTAL 939 100,0 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 

 Em relação as características dos óbitos evidencia-se 

que as agressões por meio de objeto cortante ou penetrante 

ocorreram em maior percentual (41,0%), a região predominante 

em que ocorreram os óbitos foi a região Sudeste (44,3), quanto 

ao local de ocorrência, o número maior dos eventos tinham 

como cenário o prorio domicílio (50,6%), conforme apresentado 

na Tab. (2). 
 

Tabela 2. Caracteristícas dos óbitos de idosas no Brasil no 
período entre 2010 e 2014. 

Variáveis f % 

Agressões   
Por meio de objeto cortante ou penetrante 385 41,0 

Por meio de objeto contundente 278 29,6 
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Por meio de projeção de um lugar elevado 4 0,4 

Por meio de projeção ou colocação da vítima 

diante de um objeto em movimento 

2 0,2 

Por meio de impacto de um veículo a motor 23 2,4 
Por meio de força corporal 73 7,8 
Sexual por meio de força física 5 0,5 
Por outros meios especificados 17 1,8 
Por meios não especificados 152 16,2 

Região   
Norte 60 6,4 
Nordeste 237 25,2 
Sudeste 416 44,3 
Sul 154 16,4 
Centro-Oeste 72 7,7 

Local de ocorrência   
Hospital 292 31,1 
Outro estabelecimento de saúde 8 0,9 
Domicílio 475 50,6 
Via pública 84 8,9 
Outros 70 7,5 
Ignorado 10 1,1 

TOTAL 939 100 

Fonte: DATASUS, 2016. 

 
A violência corresponde ao Capítulo XX da 10ª Revisão 

da classificação Internacional de Doenças (CID10), como causa 

de morte denominado de causas externas de morbidade e 

mortalidade ( RODRIGUES, 2014 ). 

Em uma sequencia de 73 países o brasil ocupa a  13ª  

posição  em  número  de  homicídios contra mulheres. Dados 

desse tipo de violência tem praticamente dobrados nos últimos 

anos (WAISELFISZ, 2012). 

Outra   questão   também   enfocada   no Mapa   da   

violência, (2012) se   refere   aos instrumentos utilizados em 
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homicídios de mulheres. Entre os principais meios usados para 

cometer os homicídios estariam as armas de fogo, alcançando 

o percentual de 49,2%  (WAISELFISZ, 2012). 

Garcia et al(2013), identificaram em sua pesquisa que a 

maior parte das mulheres vítimas dos diversos tipos de 

homicídios ocorridos no Brasil tinham baixa escolaridade.     

 Os homicídios por arma de fogo ocorrem com maior 

frequência no Brasil, atingem 54,2% das mulheres. Em dados 

sobre óbitos por causas externas, são os mais incidentes em 13 

de suas capitais. (PERES; SANTOS, 2005). Esse meio utilizado 

para agredir, pode ser considerado o mais provável de resultar 

em morte. 

Outro instrumento muito comum de violência contra a 

mulher com desfecho em morte  é por  meio  do  uso  de  objetos  

cortantes  ou  penetrantes.  Em seu estudo   Reis et  al. (2004),  

analisaram que crimes  cometidos  contra  a  mulher  notificados  

pela  Delegacia  de  Defesa  Pública  de Ribeirão Preto, São 

Paulo, constaram o emprego de facas (14,3%) e revólveres 

(10,7%) como os tipos de armas brancas e de fogo mais 

utilizadas pelos agressores. 

Farias et al. (2015), em seus estudos identificaram que 

ao analisar 79 casos de notificação de violências contra a 

mulher publicados em jornais, todos eles resultaram em mortes 

e internação hospitalar. 

Entre os números de idodos que sogrem violência, são 

as mulheres as que ocupam o primeiro lugar de ocorrências. As 

formas de violências praticadas contra elas são as mesmas 

praticadas contra os idosos, e na maioria das vezes  os 

agressores são membrosda família, por conseguinte o maior 

número de homicídios ocorrem dentro das propias residências 

(RODRIGUES, 2014).  
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É assustador o reconhecimento de que mulheres idosas 

sofrem mais agressões em suas casas, mais assustador é que 

essas agressões são na maior frequência cometidas pelos 

proprios filhos e em suma dos casos envovem o uso de drogas 

e álcool (MASCARENHAS, et al. 2010).Nas  últimas  décadas,  

a  mortalidade  por  homicídios  no  Brasil  apresentou  níveis  

ascendentes  e  é  uma  das  maiores  das  Américas.  

Em pesquisa publicada no ano de 2010  Meneghelem e 

Hirakata, (2010)  revelam que os  homicídios  de  mulheres  

constituem em torno de 10% do total da mortalidade por 

agressão, esses números vem crescendo com o passar dos 

anos, como também vem aumentando o números de estudos 

relacionados a essa tão importante temática, pois os 

assassinatos de mulheres constituem um problema social  sem  

paralelo  na  população  masculina, pelo  fato de a maior parte 

dos homicídios femininos estar relacionada à condição de 

gênero.  

Como foi evidenciado no presente estudo a maioria dos 

óbitos ocorreram no domicílio, isso reforça a idéia de que se 

trata de femicídios ou mortes provocadas por parceiro íntimo, 

familiar ou conhecido das vítimas, realidade que diferencia de 

homicídios masculinos, que em sua maioria ocorrem em 

espaços públicos. 

 

4     CONCLUSÕES  

          

Esse cenário de violência contra mulher provoca um alto 

custo econômico e social para a vida das vitimas e para o 

desenvolvimento saudável de um país, gerando gastos 

elevados para o poder público.  

Quando falamos da violência contra mulheres idosas os 

números de óbitos identificados com esta pesquisa é 
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assustador, remetendo a ideia de que apesar de existir a vários 

anos uma movimentação de pessoas que lutam para 

conscientizar a população sobre a terrível situação de violência 

que assola a vida de várias mulheres, esse contexto se 

diversifica afetando a vida de mulheres em todas as suas 

realidades. 

Dados que chamam a atenção são o elevado percentual 

de homidios que ocorrem nos próprios domicílios fazendo 

entender que são cometidos por pessoas que fazem parte do 

convívio dessa mulher idosa, trazendo a tao grande 

preocupação da efetivação de programas de politicas públicas 

que possam intervir nessas famílias de modo aprevenir esses 

homicídios identificando essas situações. 

Um meio de entrada para o atendimento a essa famílias 

pode se dá através do programa de saúde da Familia, onde o 

enfermeiro junto com sua equipe possuem artifícios 

facilitadores, como o conhecimeno da realidade vivida naquele 

núcleo, podendo assim intervir apartir de uma analise holística 

da situação. 

Além do mais a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda a criação de programas para a prevenção desse 

tipo de violência nas redes de atenção básica e a qualificação 

da equipe de saúde para atuar de maneira adequada e 

resolutiva no reconhecimento das vítimas de violência e na 

assistência a esses indivíduos (OMS, 2002). 

 É muito importante a criação de ploiticas públicas 

acompanhadas da supervisão de sua efetivação para ajudar a 

prevenir casos de violência contra a mulher, evitando ate 

mesmo os óbitos. 

O  Enfermeiro atuando na unidade de Saúde da Familia, 

pode como os outros profissionais ser parte fundamental para 

detectar casos em que ocorram violência e riscos de morte, haja 
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vista que a maioria dos homicídios de mulheres idosas por 

agressão acontecem dentor de casa. 

Todo atendimento a qualquer vitima em qualquer 

situação deve ser feito de maneira hoslistica, podendo um 

atendimento de rotina, identificar por meios de observação 

atitudes de familiares suspeitos de praticar violência, como 

também manifestações da vitima que sugiram sofrimento, 

porem em alguns casos tem a atitude de proteger seu agressor.  

Pode-se perceber o quão é importante a atuação dos 

profissionais de saúde na luta contra a violência praticada 

contra mulheres, que no caso do estudo presente os números 

são alartamantes e as circusntancias dos crimes inspiram 

descasso, covardia e crueldade. 
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RESUMO: Com o passar dos anos, através dos avanços 
tecnológicos houve beneficiamentos acerca da saúde, porém, 
também se teve uma maior quantidade de atividades que 
contribuíam para poluição do ar, em grande e pequena escala, 
influenciando diretamente no estado de saúde dos indivíduos. 
Tanto a queima de combustíveis fosseis, quanto a fumaça 
liberada pelo cigarro, interferem fisiologicamente no corpo das 
pessoas, isso se agrava, quando o sujeito passa a ter o hábito 
de fumar, dessa maneira, pode vir a causar inúmeras 
complicações na saúde, principalmente no sistema nervoso 
central (SNC), cardiovascular, respiratório e em outros orgãos 
ao longo do corpo. Desse modo, é necessário um maior 
investimento nos profissionais de saúde. Consta de uma 
pesquisa qualitativa do tipo de revisão de literatura dos últimos 
dez anos, utilizando as bases de dados: SciELO, LILACS, BVS 
e CAPES. Os resultados mostram que o vício ao tabagismo 
podem começar na infância ou adolescência como uma forma 
de socializarem-se entre os colegas. Entretanto o uso 
indiscriminado dessa droga, pode causar muitos danos a 
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saúde, dentre eles as doenças respiratórias e cardiovasculares 
como: Enfisema Pulmunar e Infarto Agudo do Miocárdio, 
respectivamente. Dessa forma é indicado que os usuários 
suspendam o uso dessa droga e que os profissionais de saúde 
desenvolvam atividades de educação permanente afim de 
conscientiza-los sobre os malefícios do tabagismo. 
Palavras-chave: Tabagismo. Hábito de Fumar. Doenças 

Crônicas não transmissíveis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos se foi avançando no 

desenvolvimento cientifico e tecnólogico beneficiando a 

população em vários aspectos entre eles, a saúde. Porém esse 

mesmo processo apresentou um viés, que segundo Matos e 

Andrade (2013), acarretou em uma maior atividade de veículos, 

mineração, processamentos de metais e usinas de combustão, 

além do grande número de processos industriais, constituindo 

algumas das fontes antropogênicas da poluição do ar, gerando 

graves danos ao meio ambiente e comprometendo a saúde dos 

indivíduos. Vale ressaltar que os efeitos da poluição do ar não 

comprometem a qualidade de vida e a saúde apenas de 

pessoas próximas da fonte de emissão, eles podem afetar 

pessoas a quilômetros de distância (LEITE et al., 2011). 

É notável que a poluição atmosférica está diretamente 

ligada ao aumento das internações hospitalares, principalmente 

por complicações respiratórias (inflamação, irritação da musoca 

respiratória e etc.) e cardiovasculares (aterosclerose, doenças 

coronarianas, infarto agudo do miocárdio e etc.), mas além 

delas, outras como o aparecimento de cânceres, má formações 

congênitas, infertilidade, e em casos mais graves a morte 
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(WUNSCH FILHO et al., 2010; FREITAS et al., 2013; TUAN; 

VENÂNCIO; NASCIMENTO, 2016).  

Para Paiva (2014), a poluição atmosférica é um sério 

problema que preocupa a sociedade, fazendo com que a 

população tenha um declínio na qualidade de vida e diminuição 

das condições de saúde. O principal fator nesse contexto que 

leva a essa preocupação a população é simplesmente pelo fato 

de que a  atmosfera recebe constantemente quantidades 

exageradas de poluentes, onde o consumo de tabaco também 

está inserido nesse meio, em que  o mesmo  ajuda a poluir o ar 

atmosférico como também trás sérios danos a saúde dos que 

fazem a sua utilização direta ou indiretamente.  

O tabagismo, ou seja, a dependência do hábito de fumar, 

é caracterizado como uma das formas de poluição do ar e 

considerado na atualidade a mais grave causa evitável de 

doenças e mortes prematuras da humanidade, em que a sua 

relação com doenças crônicas já foi comprovada tanto do ponto 

de vista científico, quanto clínico (MUAKAD, 2014). Vale 

salientar que os danos ao organismos em decorrência do 

tabagismo não afeta apenas seus adeptos, mas afetam também 

os não fumantes, ou como são chamados, fumantes passivos, 

já que frequentam determinados ambientes poluídos pela 

fumaça do cigarro como: domicílios, ambientes de trabalho, de 

lazer e demais espaços, sejam públicos ou privados (WUNSCH 

FILHO et al., 2010). 

Logo, questiona-se: Até que ponto o tabagismo influencia 

em problemas à saúde no mundo em que vivemos? Sabe-se 

que as pessoas contemporâneas possuem mais acesso as 

informações e um maior nível de escolaridade, em que 

presume-se que sejam mais conscientes, entretanto esses 
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indivíduos acabam sendo afetados pelos malefícios do vício do 

hábito de fumar.  

Diante do exposto, a presente pesquisa tem por 

finalidade revisar a literatura científica disponível nos últimos 

dez anos sobre o tabagismo e de seus impactos e desafios  à 

saúde, contribuindo com uma visão crítica e de respaldo 

cientifico para os indivíduos com interesse na temática. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a elaboração do presente trabalho realizou-se uma 

revisão da literatura científica dos últimos dez anos, com análise 

qualitativa da mesma. Para a escolha das palavras-chave e 

para a busca dos periódicos foi realizada uma pesquisa prévia 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em que foram 

escolhidos os que mais se adequassem ao escopo da pesquisa. 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir das seguintes 

bases de dados: SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), o Portal de 

Periódicos CAPES, além de revistas eletrônicas. Adotou-se 

para a busca dos peródicos os seguintes descritores: poluição 

do ar (air pollution), tabaco (tobacco) e doenças crônicas 

(chronic disease), sendo selecionados para essa pesquisa os 

periódicos nos idiomas português, inglês e espanhol.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  O tabagismo aparece na vida da maior parte dos fumantes 

quando eles ainda estão na infância ou adolescência, assim 

desde cedo, adquirem esse costume em que acabam passando 
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algum tempo fumando e alimentando o vício que pode perdurar 

por toda vida (SPIANDORELLO, et al., 2007). 

  O início tão precoce desse hábito na adolescência está 

muitas vezes relacionadas ao ingresso dos jovens na vida 

acadêmica, em que quase 30% dos estudantes de 

universidades são fumantes. Essa preconização está 

associada a fatores políticos, biológicos, sociais e econômicos. 

Os adolescentes por se encontrarem em uma fase cheia de 

conturbações, descobrimentos e por serem mais vulneráveis, 

acabam aderindo ao hábito de fumar, até como meio de 

socialização entre os colegas e também pelo aparecimento de 

lojas e bares que circundam o ambiente universitário, uma vez 

que estimulam o consumo do tabaco, ocasionando no vício 

desse produto (PINILLA-VÁSQUEZ; ANGARITA-FONSECA, 

2012). 

  Para Silva et al (2015), o tabagismo além de prejudicar a 

saúde de quem faz o seu uso, prejudica também os familiares 

e as pessoas que convivem com esses indivíduos, tornando-se 

tabagistas passivos. Hoje se sabe que a fumaça produzida pelo 

ato de fumar é altamente poluente, visto que o produto possui 

mais de 7000 substâncias em sua composição, dentre elas, 

algumas bastantes ofensivas como a nicotina que causa 

dependência e o monóxido de carbono, acarretando em vários 

malefícios para quem faz sua utilização, seja de forma direta ou 

indiretamente.  

  Uma exposição duradoura à fumaça do cigarro, pode 

acarretar em mudanças fisiológicas nos indivíduos, fazendo 

com que o corpo tenha reações indesejáveis à determinadas 

intervenções, contribuindo com o aumento da taxa de 

morbidade dos mesmos, além do risco de desenvolver 
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complicações respiratórias, cardiovasculares e outras 

(CAVICHIO et al., 2014). 

  A incidência de doenças respiratórias é mais comum nos 

países que estão em desenvolvimento do que os já 

desenvolvidos, principalmente nas crianças, em que os 

problemas respiratórios se apresentam de forma crônica por 

serem mais vulneráveis a poluição do ar, uma vez que elas por 

estarem em fase de desenvolvimento, acabam inalando mais ar 

do que os adutos (CARVALHO; DANTAS; CARVALHO, 2016).  

  Pessoas que fumam quantidades excessivas de cigarro, 

tem maior tendência a apresentarem sérias mudanças no 

pulmão, acarretando em irritações das vias aéreas como: tosse, 

irritação e mudança na resistência do fluxo de ar (BARBOZA, et 

al., 2016). 

  Para Iron et al (2007), uma patologia diretamente ligada 

ao tabagismo é o Enfisema Pulmonar, pois pessoas portadoras 

dessa enfermidade tem suas paredes alveolares destruídas, 

levando a uma excessiva distensão permanente e anormal dos 

espaços aéreos, com destruição dos septos alveolares.  

  Dessa forma, o hábito de fumar se constitui como a 

principal causa de enfisema, talvez pelo fato do tabaco alterar 

o equilíbrio das enzimas proteolíticas, aumentando a destruição 

do tecido pulmonar (IRON et al., 2007). 

  Outra doença do sistema respiratório em que o tabagismo 

é um fator de risco, é a pneumonia, onde a mesma consiste em 

uma infecção bacteriana aguda no pulmão. O hábito de fumar 

provoca a perda da função mucociliar, resultando na diminuição 

da movimentação ciliar ou na destruição do epitélio ciliar pela 

passagem da sua fumaça. Desse modo, a parede traqueal fica 

desprotegida, uma vez que as células produtoras do muco 
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responsável por impedir a passagem das bactérias, poeiras e 

outras partículas, são destruídas (VIEIRA et al., 2016).  

  Para Mirra et al (2016), o hábito de fumar é a causa de 

maior acometimento por morte precoce no mundo, uma vez que 

se tem mais de 1 bilhão de fumantes. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), umas das causas evitáveis de morte 

em todo o mundo é o tabagismo (BRASIL, 2013).  

 
Figura 1. Óbitos relacionados ao uso do tabaco. 

 
Fonte: BRASIL, 2013 

 

  A Figura 1 mostra que o tabagismo é responsável por 63% 

dos óbitos relacionados as doenças crônicas não 

transmissíveis. Desse total, 85% das mortes por doença 

pulmonar crônica são provocadas por ele, seguindo de 30% por 
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diversos tipos de câncer (pulmão, boca, laringe, faringe, 

esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, estômago e 

fígado), 25% por doença coronariana (angina e infarto) e 25% 

por doenças cerebrovasculares (acidentes vascular cerebral) 

(BRASIL, 2013). 

  Para Sposito et al (2007), o hábito de fumar influencia 

diretamente como um fator de risco para o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares, como a Doença da Artéria Coronária 

(DAC). 

  A DAC ocorre através do surgimento da aterosclerose 

coronariana, que se caracteriza pelo acumulo anormal de 

substâncias lipídicas, um dos seus fatores de risco é o 

tabagismo, este contribui para o desenvolvimento da doença 

arterial por aumentar o nível de monóxido de carbono no 

sangue pela inalação da fumaça, ficando assim limitada à oferta 

de oxigênio ao músculo cardíaco, por causa das catecolaminas 

liberadas no sangue, que tem função de isquemia tecidual pela 

ação da nicotina, provocando vasoconstricção periférica; e 

também pela aderência plaquetária nos vasos pela ação do 

ácido nicotínico, provocando tromboses (SPOSITO et al., 

2007).  

  Outra doença cardiovascular que pode ser preciptada pelo 

consumo de tabaco é o Infarto Agudo do Miocardio (IAM), pois, 

devido o aumento de monóxido de carbono circulante no 

sangue, diminui a oferta da oxigênio ao miocárdio, resultando 

no metabolismo anaeróbico devido o baixo nível de ATP, 

estimulando assim, a produção de Acido Lactico, desse modo, 

ocorre as disrritmias e a diminuição da contratilidade do 

musculo, diminuindo a capacidade de bombear sangue, 

ocorrendo necrose tecidual e posteriormente o IAM (BORGES 

et al., 2009).  
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  Paciente hipertensos também devem evitar o uso do 

cigarro, pois o fumo induz alterações hemodinâmicas. Alguns 

componentes contidos no cigarro, provocam a diminuição da 

distensibilidade das artérias, causando assim enrijecimento 

vascular sistêmico, provocando um maior aumento na 

hipertensão arterial sistêmica (MALTA et al., 2011). 

  Segundo Brito, Nobre e Vieira (2010), um importante 

grupo de risco são as mulheres, que fazem uso de 

contraceptivos hormonais, além de serem fumantes. O 

contraceptivo, por si só, contribui para alterações significativas 

no sistema de coagulação, principalmente os que são composto 

por etinilestradio, culminando com aumento da geração de 

trombina. Associando isto ao uso do cigarro, que causa 

vasoconstricção através da liberação das catecolaminas no 

sangue, pode ocorrer o desenvolvimento do quadro de 

Trombose Venosa Profunda (TVP). 

  Entede-se que um dos maiores empecilhos dos 

programas de cessação do tabagismo é o nível de dependência 

da nicotina, sendo uma das principais causas de recaída 

(BOTELHO et al., 2011).  

  A cessação da utilização do tabaco é indicada até de 

forma temporária para a realização de procedimentos 

cirúrgicos, uma vez que esse produto oferece vários riscos ao 

paciente, podendo este apresentar complicações pós-

operatórias na cicatrização. Alguns estudos relacionam as 

complicações no processo de cicatrização aos componentes do 

cigarro, além de informar o tempo ideal de interrupção do uso 

desse produto no período pré-operatório, porém, sabe-se que o 

ideal para se ter uma vida livre dessas complicações, é a 

cessação definitiva dessa droga (CAVICHIO et al., 2014). 
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  No entanto, outro desafio no processo de cessação do 

tabagismo é a dificuldade em lidar com os obstáculos que 

venham a aparecer no decorrer da terapia, como o convívio com 

fumantes, o medo de recair, a preocupação com os sintomas 

de abstinência e o receio em ganhar peso. Esses fatores, 

somados à dependência física e psicológica da nicotina, podem 

prejudicar a motivação e o sucesso do tratamento (SILVA, 

2012; MANTOVANI, 2016).  

  De acordo com o Instituto Nacional do Cancêr (INCA), 

“Cabe aos profissionais de saúde a árdua tarefa de propor aos 

cidadãos a abdicação do uso do cigarro. Sendo essa uma 

mudança que promove inteligência e liberdade” (BRASIL, 

2013).   

  Diante disso, as ações desenvolvidas para o controle do 

tabagismo são necessárias para diminuir a prevalência do 

hábito no país. Em 1989, o percentual de fumantes com mais 

de 18 anos no Brasil era de 34,8%. Já em 2013, este número 

caiu para 14,7% (IBGE, 2014).   

  Neste contexto, os profissionais da saúde executam o 

papel importante na vida de pessoa que utiliza desse tipo de 

droga. Além de se tornarem referências de comportamento para 

os mesmos, exercendo assim influência sobre esse público. 

Porém, pesquisas demostram que profissionais que possuem o 

hábito de fumar, não são propensos a conduzir orientação a 

pacientes sobre os riscos desses produtos e por sua vez os 

pacientes acabam menos dispostos a aceitar recomendações 

desse profissionais (BECKERT et al., 2016).  

  Portanto para que esses usuários confie nos profissionais 

é  necessário fortalecer o vínculo entre eles, afim de promover 

o cuidado à saúde dos mesmos, através do reconhecimento 

dos pacientes em relação aos fatores que estão prejudicando a 
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sua saúde, além de mostrar quais são as opções para mudar 

sua realidade. Esses profissionais devem ainda ter um 

compromisso com a qualidade de vida dos pacientes, e não 

somente ter atitudes curativas (DAROLT, 2012). 

  Para que isso seja possível todos os dias esses realizam 

algum tipo de atendimento a pacientes que são fumantes, tendo 

em vista que esse é um hábito ainda bastante frequente na 

sociedade. Apesar de tantas informações sobre os malefícios 

do cigarro, ainda existem pessoas que não encontraram um 

incentivo que seja essencial para parar de fumar. No entanto 

uma abordagem adequada aos pacientes fumantes poderia 

evitar sofrimento e custos desnecessários (HORSTMANN, 

2016). 

  Portes et al (2013), descreveram em seus estudos que a 

capacitação de profissionais de saúde é fundamental para a 

efetivação do tratamento de usuários do tabaco no SUS. 

  Contudo, o tratamento dos tabagistas nas unidades 

básicas de saúde (UBS) é realizado por profissionais de saúde 

com curso superior, onde o recrutamento e a capacitação 

desses é atribuição das Coordenações do Programa Nacional 

de Controle do Tabagismo nos estados e municípios, além 

disso, todos os profissionais devem passar pelo treinamento 

antes de iniciar suas atividades no Programa (BITTENCOURT 

et al., 2014).  

  As demandas para as capacitações devem ser 

identificadas conforme as necessidades de cada serviço, 

garantindo a aplicabilidade e relevância dos conhecimentos 

aprendidos nos espaços de intervenção de cada equipe. Essas 

necessidades de capacitações nascem dos problemas vividos 

pelas equipes de saúde em seu cotidiano de trabalho e não das 
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necessidades individuais dos profissionais ou dos gestores 

(MARTINI; VERDI, 2012). 

  Porém os profissionais da atenção básica não se sentem 

qualificado o suficiente para fazer abordagem e encorajarem os 

pacientes tabagistas a abondonar o vicío, por isso é importante 

que todos esses tenham em mãos um guia de orientações com 

informações suficientes para estimular e auxiliar tanto os 

pacientes como a família na hora da abordagem. Para que os 

profissionais de saúde realizem as orientações com segurança, 

faz-se necessário que sejam inseridos dentro de um processo 

de educação permanente (HORSTMANN, 2016; SANTOS et 

al., 2015). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os diversos estudos científicos citados nessa pesquisa 

demonstram que o tabagismo proporciona uma série de 

malefícios à saúde de si próprio mas também aos seus 

conviventes e que apesar da grande disponibilidade de 

informações dos problemas que esse vício pode causar aos 

usuários, eles ainda resistem em abandonar esse hábito, visto 

que a dependência do cigarro é um apoio para o enfrentamento 

de situações estressantes do cotidiano, aumentando assim a 

prevalência de doenças e mortes. 

Para tanto, é necessário que os profissionais de saúde 

estejam capacitados o suficiente para uma abordagem 

intensiva, desse modo conseguindo incentivar o fim do 

consumo do tabaco, através de implementações de ações 

individuais e coletivas, que promovam cidadania nesse 

ambiente, uma vez que a equipe multiprofissional tem contato 

direto com as dificuldades enfrentadas por este público.  
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Além disso, é importante a implantação de uma 

estratégia eficiente como a educação permanente, a fim de 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Desta maneira, 

os profissionais de saúde como peças-chave no incentivo ao 

abandono do vício, precisam capacitarem-se conforme as 

necessidades dos usuários, almejando a cessação da utilização 

do tabaco por parte dos consumidores, uma vez que os 

profissionais de saúde promovem mudanças na rotina dessas 

pessoas através de reflexões sobre os malefícios que o hábito 

de fumar acarreta à saúde. 

Por fim, as evidências científicas apresentadas, podem 

contribuir para que os profissionais de saúde revejam as 

técnicas usadas com os fumantes nos serviços de atenção 

primária à saúde.  

   Porém, ainda se faz necessário o embasamento de outros 

estudos qualitativos e de intervenções voltadas para as 

pessoas que pretendem abandonar o vício, a fim de acrescentar 

outros métodos eficazes de abordagem aos tabagistas por 

parte dos profissionais de saúde. 
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RESUMO: A transição da segunda infância até a adolescência 
é repleta de vários aspectos (biológicos, sociais e psicológicos) 
que devem ser pensados e trabalhados multiprofissionalmente.  
O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise acerca 
das principais necessidades de saúde da criança na fase pré-
escolar, escolar e adolescente abordados 
multiprofissionalmente. Através de um estudo analítico, 
bibliográfico e descritivo, por meio de revisão da literatura, 
tendo como bases a BVS, SCIELO (Scientific Library Online) e 
LILACS, durante o mês de setembro de 2016, sobre as fases 
do desenvolvimento infantil à adolescência. Abordou-se ainda 
o método participativo com foco multidisciplinar, por meio de 
discussão integrativa a partir das principais necessidades e 
problemas observados na revisão. Evidencia-se a importância 
das políticas públicas de saúde corroborando para o  
estabelecimento de estratégicas de vigilância e prevenção na 
saúde da criança vinculadas ao pensar multiprofissional.  
Palavras-chave: Saúde da criança. Vigilância em saúde. 
Desenvolvimento infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento envolve  a evolução em diferentes 

áreas, tais como a cognição, linguagem, motora e 

comportamento. Outro indicador importante é a qualidade de 

vida, a qual se associa aos aspectos objetivos e subjetivos de 

bem-estar, felicidade e satisfação (VIEIRA; LINHARES, 2011).  

As linhas orientadoras do processo do desenvolvimento 

entrelaçam alguns elementos tais como: a maturação e a 

experiência envolvendo, respectivamente, as mudanças 

qualitativas inatas ao indivíduo e fatores ambientais. Sendo 

assim, engloba-se todo o crescimento físico, a maturação 

neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva da 

criança (GALLAHUC; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Diante das necessidades de cuidado preventivo, curativo 

e paliativo no campo da pediatria, destaca-se a importância de 

uma equipe de saúde multiprofissional para o acompanhamento 

da saúde da criança integrando as dimensões biopsicossociais 

a fim de responder às necessidades de saúde das pessoas sob 

diferentes contextos (FERREIRA; VARGA; SILVA, 2009; 

MUTTI; PAULA; SOUTO, 2010). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar as três 

fases de desenvolvimento infantil: pré-escolar (de 0 a 6 anos), 

escolar (dos 7 aos 10 anos) e adolescentes (dos 10 aos 19 

anos) (WHO, 2007), a partir dos princípios norteadores do 

cuidado nessas etapas, de forma multiprofissional, auxiliando 

na construção de uma assistência mais integral a esse público.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

      Trata-se de um estudo analítico com enfoque 

participativo multiprofissional. Segundo Thomas e Nelson 

(1996), a pesquisa analítica pretende explicar um fenômeno de 

forma aprofundada, podendo ser categorizadas em histórica, 

filosófica, revisão e meta-análise. 

Esta pesquisa teve como proposta, uma revisão literária 

nas bases de dados: BVS, SCIELO (Scientific Library Online), 

LILACS e livros da área durante o mês de setembro de 2016. 

Foram utilizados os descritores: pediatria, crescimento e 

desenvolvimento, assistência integral à saúde da criança e do 

adolescente.  

A partir das principais necessidades e problemas de 

cada etapa, foram realizadas reuniões para contrução 

participativa e multiprofissional. Segundo Kraptiz (1988), o 

enfoque participativo é entendido como uma aproximação 

sistemática a processos de grupos, possibilitando mobilizar 

cada participante, potencializando a divisão de saberes, 

cooperação e emancipação dos indivíduos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 FASE PRÉ-ESCOLAR 

 

3.1.1 Desenvolvimento infantil 

 

A vigilância do desenvolvimento infantil compreende 

todas as atividades relacionadas à promoção do 



O ENFOQUE MULTIPROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA  DO PRÉ-ESCOLAR AO 
ADOLESCENTE: NECESSIDADES E PREOCUPAÇÕES 

521 
 

desenvolvimento normal e detecção de problemas. Trata-se de 

um processo contínuo, flexível, envolvendo informações dos 

profissionais de saúde, pais, professores, entre outros (BLAIR; 

HALL, 2006). 

Considera-se a fase pré-escolar crítica para o 

desenvolvimento humano, devido a maturação biológica, 

aquisições biopsicossociais e uma série de ganhos cognitivos-

comportamentais (percepção, raciocínio, memória, 

autoregulação, planejamento estratégico, produção e 

significado da fala, consciência e sentimentos interiores 

(GANDRA, 1981; MECCA; ANTONIO; MACEDO, 2012). 

O brincar é uma característica própria da infância, que 

naturalmente é inserida no meio terapêutico, permitindo a 

ludicidade e a criatividade. É válido destacar as crianças com 

restrições funcionais, as quais obtém no lúdico uma 

oportunidade social, sensorial e motora (BRASIL, 2016). No 

quadro 1 reforça-se as ações do brincar como estímulo lúdico a 

partir de reações comportamentais por faixa etária. 

Há ainda os apectos alimentares nessa fase, as crianças 

podem apresentar uma relutância em consumir alimentos novos 

prontamente (neofobia). Para que esse comportamento se 

modifique, é necessário que a criança prove o alimento (8 a 10 

vezes) em momentos e formas distintas, mesmo que em 

quantidades mínimas. Assim, o menor conhecerá o sabor do 

alimento e estabelecerá o seu padrão de aceitação 

(FERNANDES et al., 2013). 
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Quadro 1.  Sinais de Alerta do Desenvolvimento e Estímulo 
Através do Brincar 

Idade 
Interesse e 

comportamento do 
brincar 

Tipos de brincadeiras 

18 meses a 3 
anos: 

o grande 
explorador 

Repetir, explorar, imitar, 
adquirir sentido de 

propriedade, fazer de 
conta, estar com outras 

crianças, começar a dividir, 
afirmar-se. 

 

Brinquedos de cubos, bola, 
triciclo, brincadeira de encaixar, 

instrumento musical, papel e 
lápis de cera, massa de modelar, 

quebra-cabeça, quadro-negro, 
brincar de cavalinho, brincadeiras 

exteriores, material que serve 
para imitar e fazer de conta 

(telefone, boneca, caminhão, 
mesa de marceneiro). 

3 anos a 6 
anos: 

a idade de 
brincar por 
excelência 

Imaginar, fantasiar-se, 
desenhar, socializar, 

colaborar. 
 

Triciclo, papel, lápis, tesoura, 
livro de história, fantoches, 
fantasias, casa de boneca, 
brinquedos em miniaturas, 

gravador, bola de gude, canções 
de roda, jogos de sociedade 

simples. 

Fonte: Adaptado de Ferland (2006) e Diretrizes de Estimulação Precoce do Ministério 

da Saúde (2016). 

 

Reichert e Collet (2014) reforçam a necessidade dos 

profissionais que atuam na vigilância da saúde infantil, de 

buscarem viabilizar um melhor acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, visto ser essa uma ação 

fundamental para se obter melhor qualidade de vida à 

população pediátrica. 

 

3.1.2 Acidentes (traumas, queimaduras, intoxicações) 

 

 Os acidentes na infância constituem a maior causa de 

morte no Brasil entre crianças até 14 anos de idade, chegaram 

a 14% das internações por causas externas no ano de 2006. 

Dados do Ministério da Saúde, concluem que as causas 
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externas, como as lesões intencionais (lesões por arma de fogo, 

homicídio, abuso e suicídio), e as não intencionais (acidentes 

de trânsito, afogamento, queimaduras, obstrução de vias 

aéreas, quedas, envenenamentos, lesões ocupacionais e 

domésticas) são muito frequentes (VILAÇA; CARDOSO, 2014). 

Determinados tipos de eventos traumáticos são 

característicos de certas idades: asfixias e quedas são mais 

frequentes no primeiro ano de vida, seguidas por queimaduras 

e aspiração de corpo estranho; dos dois até menores de cinco 

anos, as quedas predominam, seguidas por asfixias, 

queimaduras e afogamentos; e por atropelamento, 

queimaduras e intoxicação nos pré-escolares maiores (SBP, 

2014). 

As intoxicações na infância se destacam no contexto dos 

acidentes com crianças e pela sua alta ocorrência e morbidade, 

são consideradas um problema de saúde pública, trazendo 

malefícios não apenas no ato da intoxicação, como também 

podendo acarretar sequelas irreversíveis, causar sofrimento à 

família e levar a óbito (FUKUDA; GRISPAM E SILVA; TACLA, 

2015). 

No ano de 2007, foram os principais agentes causadores 

de intoxicações medicamentos (30,7%), animais peçonhentos 

(20,1%) e produtos de limpeza domiciliar (11,4%). A faixa etária 

mais atingida, com cerca de 25% do total de casos, foi a de 

crianças menores de cinco anos de idade (VILAÇA; CARDOSO, 

2014). 

Estudos indicam que a população infantil, principalmente 

os menores de quatro anos de idade, é a mais exposta aos 
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riscos dos medicamentos. Isto decorre da curiosidade, falta de 

noção de perigo, paladar pouco apurado, sendo estas 

características dessa fase. Além da falta de informações dos 

responsáveis a respeito dos medicamentos (incluindo 

automedicação, erros de administração e prescrições 

inadequadas (SOUTO MAIOR; OLIVEIRA, 2012). 

A prevenção de injúrias no lar se apoia na orientação e 

conscientização dos pais, para que promovam mudanças no 

seu comportamento (supervisão e prevenção de riscos), pois 

muitas vezes aceitam a fatalidade, sem a adoção de medidas 

preventivas (LEMOS; RIBEIRO, 2013; SBP, 2014). Sugere-se 

medidas de saúde pública, como legislativas, a exemplo, do uso 

de frascos de medicamento com tampa inviolável (TAVARES et 

al., 2013). 

 

3.1.3 Alergias 

 

Cerca de 30 a 50% das crianças no mundo tem 

sensibilidade alérgica, havendo uma alta prevalência de asma, 

renite e eczema no Brasil e na região Nordeste (BALDAÇARA 

et al., 2013). As alergias envolvem processos distintos e devem 

estar sendo constantemente reavaliados os casos pediátricos 

(STRASSBURGUER et al., 2010). Insere-se nessa discussão, 

os principais sintomas e profissionais envolvidos, além das 

reações alérgicas a alimentos e medicamentos, bem como o 

tratamento sugerido (Quadro 2). 

Há poucos estudos que apontem a prevalência de 

alergias à medicamentos. Supõe-se que esse número elevado 

de casos na infância seja menor que nos adultos (cerca de 7% 
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na população), mas geralmente os estudos tem por base dados 

hospitalares. Os antibióticos beta-lactâmicos representam a 

causa mais comum de alergia a medicamentos em crianças 

(MARTINS et al., 2014). 

Quadro 2. Tratamento Multiprofissional nas Alergias  
Faixa 
etária 

Sintomas 
característicos 

Alérgenos Principais 
profissionais 
de saúde a 

serem 
envolvidos 

Ações de 
prevenção e 
tratamento 

1 a 3 
anos 

Eczema, 
Gastrointestinais, 

Asma  

Leite, Ovos, Trigo, 
Soja, Amendoins, 

Ácaros, Frutos 
secos de árvores, 

Animais de 
estimação 

peludos, Pólens e 

medicamentos 

Pediatra, 
alergologista, 
enfermeiro, 

nutricionista, 
farmacêutico, 

psicólogo 

Investigação 
em casos de 
suspeita de 
alergia 
medicamentosa 
e utilização de 
fármaco 
alternativo; 
Controle de 
exposição dos 
alérgenos 
alimentares, 
Terapia de 
Tolerância 
Oral 

3 a 6 
anos 

Asma, Rinite, 
Eczema 

Animais de 
estimação 

peludos, Ácaros, 
Pólens, Bolor, 

Leite, Ovos, Trigo, 
Soja, Amendoins, 

Frutos secos de 
árvores e 

medicamentos 

Pediatra, 
alergologista, 
enfermeiro, 

nutricionista, 
farmacêutico, 

psicólogo 

Fonte: Adaptado de Strassburguer et al., 2010; Martins, 2014; Yang, 2015; Brasil, 

2015. 

 

É importante destacar que a investigação dos casos 

suspeitos de reações de hipersensibilidade a medicamento 

(RHM), como forma de reduzir os falsos diagnósticos, uso 

desnecessário de fármacos alternativos,  resultando em 

utilização de fármacos com perfil de segurança mais 

desfavorável. Além disto, as alternativas terapêuticas 

habitualmente implicadas são escassas e podem não ser 
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substituídas por formulações adequadas ou não apresentar 

estudos de segurança em crianças (VIANA; ABREU; GOMES, 

2016). 

As alergias alimentares têm se tornado uma “pandemia” 

à medida que houve um aumento drástico nas últimas décadas, 

sendo mais comuns no grupo pediátrico, podendo atingir 6-8% 

das crianças (FERREIRA; SEIDMAN, 2007; YANG, 2015). 

Cerca de 90% das reações alérgicas são causadas por oito 

principais alimentos: leite de vaca, ovo, amendoim, nozes, soja, 

trigo, peixes e crustáceos (BRASIL, 2015). 

O tratamento indicado se dá pela eliminação do alimento 

alergênico. A dieta deve prever a oferta de energia e de 

nutrientes suficientes para as necessidades da criança, 

reintroduzindo gradativamente os alimentos excluídos da dieta, 

de acordo com a resposta clínica (um alimento por vez) 

(BRASIL, 2015). 

 

3.2 FASE ESCOLAR 

 

3.2.1 Crescimento e Desenvolvimento 

 

É importante acompanhar nutricionalmente a população 

infantil como forma de manter satisfatoriamente a manutenção 

da velocidade de crescimento, que deve ser constante e 

adequada para que o estirão da puberdade e a saúde física e 

psicossocial, tendo em vista o seu caráter multicausal como 

forma de conferir a evolução das condições de saúde e de vida 

(SBP, 2012; COSTA et al., 2015). 
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Nessa fase, é comum a criança ter um alto gasto 

energético devido ao metabolismo que é mais intenso que o do 

adulto. Além disso, há nessa faixa etária intensa atividade física 

e mental. E, a falta de apetite comum à fase pré-escolar é 

substituída por um apetite voraz (FERNANDES et al., 2013). 

 

3.2.2 Doenças Crônicas Não-transmissíveis 

 

As prevalências de excesso de peso em crianças e 

adolescentes variam entre 10,8% e 33,8% nas diferentes 

regiões do país. Em média 25% e 22% das crianças e 

adolescentes obesos apresentam intolerância à glicose devido 

ao ganho de peso (COUTO, 2014; SBD, 2016).  

Há um aumento na relação da obesidade e o 

aparecimento de complicações (diabetes tipo 2, hipertensão 

arterial sistêmica e dislipidemia) que aumentam o risco de 

eventos cardiovasculares. Esta favorece ainda ao 

aparecimento de problemas ortopédicos, apnéia do sono, 

alguns tipos de cânceres e distúrbios psicológicos (FILGEIRAS 

et al., 2012; ALVARENGA, 2013; SBD, 2016).  

Associa-se a esta causa o acesso a alimentos calóricos, 

levando a alterações no metabolismo de carboidratos, presença 

aumentada de ácidos graxos livres, de citocinas inflamatórias e 

baixos níveis de adinopectina, bem como ao aumento do 

sedentarismo por atividades eletrônicas (televisão, jogos 

eletrônicos e computadores) (SBD, 2016).   

O tratamento convencional para os casos de obesidade 

na infância, é baseado inicialmentes em atividades físicas e 

mudança dos hábitos alimentares ou dietoterapia, por no 
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mínimo seis meses. Podendo haver necessidade do uso de 

medicamentos principalmente em quadro de obesidade 

mórbida ou associada a comorbidades como depressão, 

hiperinsulinismo, diabetes mellitus. Dentre os fármacos mais 

utilizados para adolescente e/ou criança estão a fluoxetina, 

sertralina, orlistat, sibutramina e metformina (FRANÇA, 2013). 

Uma das principais barreiras citadas pelos profissionais 

de saúde  para o tratamento eficaz é a falta de envolvimento 

dos pais, pois eles servem como modelo da conduta alimentar 

e física, além de serem responsáveis pela disponibilidade de 

alimentos, sendo estes os facilitadores de um ambiente 

emocional no qual a obesidade pode ou não ser desencorajada 

(TENORIO; COBAYASH, 2011). 

A atividade física (tanto lúdica como recreacional) deve 

fazer parte do cotidiano da criança desde os primeiros anos de 

vida. O Centers for Disease Controland Prevention (CDC) 

recomenda que nessa fase a criança participe de pelo menos 

60 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa, 

como forma de garantir desenvolviento adequado e agradável, 

além de reduzir o sedentarismo (SBP, 2012). 

 

3.3 FASE ADOLESCENTE 

 

É um período em que ocorrem concomitantemente 

mudanças biológicas, psicológicas, culturais e psicossociais, 

caracterizando-se, assim, como a principal fase de 

consolidação da identidade e também exacerbação das 

exigências emocionais e comportamentais (TEODORO et al., 

2014). No quadro 3, encontra-se um esquema dos  principais 
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problemas desta fase, profissionais envolvidos e tratamento 

indicado. 

 

3.3.1 Transtornos Comportamentais 

 

A ocorrência dos transtornos mentais  e 

comportamentais iniciam-se antes dos 14 anos, acometendo 

cerca de 15 a 20% destes em todo o mundo, estando muito 

presentes na adolescência devido às intensas mudanças 

fisiológicas, entretanto poucos recebem tratamento ou suporte 

terapêutico, sendo um desafio à saúde pública (WHO, 2013; 

FERNANDES et al., 2014).   

Os transtornos comportamentais são caracterizados 

como manifestações que ocorrem ao longo do desenvolvimento 

normal tanto da criança como do adolescente. Podem se 

apresentar como agressividade, desobediência, vandalismo e 

impulsos para as brigas, ansiedade, depressão, suicídio, 

contribuindo para o aumento mortalidade entre os adolescentes 

(WHO, 2013; FERNANDES et al., 2014; PINTO et al., 2014; 

SILVA; SILVA, 2015).  

Crianças e jovens apresentam dificuldades para manejar 

os desafios que lhes são imposto, além das falhas da 

comunicação verbal em estabelecer contingências que 

favoreçam a aquisição e o desenvolvimento de repertórios 

comportamentais que possibilitem tais manejos (FERNANDES 

et al., 2014).  

A proteção à saúde mental do adolescente deve iniciar 

precocemente, a partir dos pais e familiares, da escola e da 

comunidade. Ações educativas podem contribuir para que os 
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adolescentes aumentem suas habilidades sociais, ampliem a 

capacidade de solucionar problemas e intensifiquem a 

autoconfiança, o que, por sua vez, pode atenuar os problemas 

em saúde mental e prevenir comportamentos violentos e de 

risco (PINTO et al., 2014). 

 

3.3.2 Transtornos Alimentares 

 

Os transtornos alimentares (TA) são descritos como 

severas perturbações no comportamento alimentar, com 

prevalências de 20% no público adolescente, sendo maior no 

sexo feminino. Os tipos mais conhecidos desse tipo de 

transtorno são a anorexia nervosa (AN) e a bulimia nervosa 

(BN). (LEAL, 2013; FORTES et al., 2016). 

Os critérios diagnósticos usados nesses tipos de 

transtornos são baseados em características psicológicas, 

comportamentais e fisiológicas. A etiologia dos 

comportamentos alimentares de risco para os transtornos 

alimentares (TA) é multifatorial, podendo ser desencadeada 

por: autoestima, perfeccionismo, tecido adiposo, insatisfação 

corporal, sexo, faixa etária, entre outros (LEAL et al., 2013). 

A restrição alimentar por longos períodos, a autoindução 

de vômitos, a compulsão alimentar e o uso de 

laxantes/diuréticos para o emagrecimento são classificados 

como comportamentos alimentares de risco para os TA. Tais 

comportamentos fazem parte dos critérios diagnósticos para a 

anorexia e a bulimia nervosa (FORTES et al., 2016). 

Estes comportamentos de dieta restritiva e insatisfação 

corporal podem acarretar prejuízos à saúde a longo prazo, 
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havendo a necessidade de adoção de estratégias efetivas e 

com abrangência populacional, devido aos elevados custos à 

vida e financeiros. Deve-se incentivar programas de educação 

em saúde, com objetivo de evitar que crianças e adolescentes 

apresentem problemas em relação ao desenvolvimento da 

imagem corporal e na relação com os alimentos (LACERDA, 

2014).  

 

3.3.3 Sexualidade e Gravidez na Adolescência  

 

Na adolescência, a sexualidade é marcada pelo 

interesse e pela excitação sexual, que se iniciam como um 

fenômeno novo. O desenvolvimento e a busca de novas 

sensações sexuais devem ser considerados aspectos normais 

do desenvolvimento do adolescente (SBP, 2012).  

Nesse contexto, a sexualidade passa por grandes 

transformações biopsicossociais. A literatura cita os seguintes 

problemas: a precocidade da sexualidade, riscos de DST’s; 

falha na educação sexual; deficiência no planejamento familiar; 

adoção incorreta de métodos contraceptivos; além da 

transgenia e homossexualidade o que os tornam vulneráveis 

aos crimes de ódio e execução (BRASIL, 2012; CARNEIRO et 

al., 2015; SILVA; SILVA, 2015). 

A gravidez na adolescência é um grave problema de 

saúde pública, pois causa sérios comprometimentos biológicos 

e psicológicos, tanto a mãe quanto ao filho (SOUZA et al., 

2012). No Brasil, tem ocorrido um significativo aumento da 

fecundidade neste grupo, nascimentos em mães de idade entre 

10 a 19 anos, em 2007, foi de 21,1%. Além disso, o parto de 
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adolescentes é a primeira causa de internação hospitalar do 

sexo feminino (BRASIL, 2012; FIEDLERM; ARAUJO; SOUZA, 

2015). 

Protanto, é um problema de ordem social e econômica, 

pois revela a prática de uma sexualidade não segura, na qual 

são aumentados os riscos doenças sexualmente 

transmissíveis, além de muitas vezes afastar a adolescente da 

escola, do seu ciclo de amizades, o que acaba comprometendo 

sua qualificação para o mercado de trabalho e sua vivência 

social (SOUZA et al., 2012). 

Estas adolescentes apresentam ainda risco particular de 

deficiências nutricionais, devido às necessidades elevadas de 

nutrientes. Devendo haver uma avaliação nutricional completa 

no início da gestação, para determinar qualquer deficiência 

nutricional e promover o ganho de peso adequado (MAHAN; 

STUMP; RAYMOND, 2012). 

Estratégias de aprendizagem para a troca de 

informações e saberes, abordando-se sexualidade e 

contracepção, convívio com ambos os pais, envolvimento 

familiar, monitoramento parental, sao formas preventivas 

indicadas para auxílio para uma sexualidade mais segura 

(BRASIL, 2012; CARNEIRO et al., 2015; SILVA; SILVA, 2015; 

QUEIROZ et al., 2016). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A vigilância em saúde como forma de favorecer o 

desenvolvimento nas fases do escolar ao adolescente 
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contextualizando as principais atenções e problemas de cada 

etapa deve ser tratada de forma contínua e multiprofissional. 

Diante de um panorama multidimensional que compõe a 

saúde nessas fases, o desafio dos profissionais é imenso e 

deve ser apoiado por políticas públicas pautadas à luz da 

ciência, as quais devem ser fomentadoras a partir de 

discussões multifacetadas e interdisciplinares.  
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RESUMO: As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) 
compreendem um vasto grupo de condições que tem em 
comum o fato de possuírem origem multifatorial com influência 
de Fatores de Risco comportamental, alguns modificáveis 
outros não, o real impacto das DCNT é traduzido por elevado 
número de mortes prematuras, perda da qualidade de vida, alto 
grau de limitações de pessoas em suas atividades de trabalho 
e lazer. Este artigo tem como objetivo analisar as Estimativas 
resultantes dos Fatores de Risco e Proteção para as Doenças 
Crônicas não Transmissíveis do Sistema de Vigilância por 
Inquérito Telefônico (VIGITEL 2006-2013).da população adulta 
do Município de João Pessoa. A prevalência dos principais 
fatores de risco e proteção foram estimados na população >18 
anos, a partir de entrevistas telefônicas em amostras 
probabilísticas da população coberta por telefonia fixa. A 
amostra foi composta de 15.678 indivíduos adultos, sendo 
5.831 do sexo masculino e 9.847 do sexo feminino. Os 
resultados apontaram importantes diferenças na prevalência de 
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fatores de risco e proteção das DCNT, entre ambos os sexos. 
Verificou-se uma tendência geral de comportamentos 
mais saudáveis entre as mulheres, entre os fatores de risco, os 
homens apresentam maiores frequências de tabagismo, 
excesso de peso e uso abusivo de bebidas alcoólicas. Entre os 
fatores protetores os homens praticam mais atividade física no 
lazer, enquanto as mulheres apresentam maior frequência do 
consumo de frutas, legumes e verduras. Os dados chamam a 
atenção para a necessidade de políticas públicas, com ênfase 
em intervenções educativas, preventivas e de promoção a 
saúde. 
Palavras-Chave: Prevalência. Qualidade de Vida. Indivíduos. 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), estão 

entre os maiores problemas de Saúde Pública da atualidade. 

No panorama de transição epidemiológica pelo qual passa o 

país, as doenças não transmissíveis respondem por uma alta 

carga global de doenças, quando antes morria-se 

principalmente por doenças infecciosas e parasitárias. 

O Brasil tem uma das populações que envelhecem mais 

rapidamente no mundo se faz necessário intervenções 

comportamentais, neuropsicológicas, ambientais e econômicas 

para responder ao progressivo envelhecimento da população 

(SCHMIDT, 2011). 

As doenças do Aparelho Circulatório, as Neoplasias e o 

Diabetes Mellitus, hoje são as principais causas de 

morbimortalidade na população economicamente ativa, 

apresentando altos índices de mortes prematuras, ausência de 

incapacidades para o trabalho, aposentadorias precoces, 
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custos elevados no tratamento e controle de suas complicações 

afirma Brownson (1993). A cronicidade dessas doenças e seu 

grande impacto sobre o perfil de mortalidade da população, 

trazem um grande desafio para o sistema público de saúde que 

é a garantia de acompanhamento sistemático aos indivíduos 

identificados como portadores desses agravos. De acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012), um pequeno 

conjunto de fatores de risco responde pela grande maioria das 

mortes por DCNT, podendo-se dividir em duas classes: Os 

Modificáveis sobre os quais podemos influenciar, mudar, 

prevenir, tratar, são eles: Tabagismo, Obesidade, 

Sedentarismo, Maus Hábitos Alimentares, Hipertensão Arterial, 

Diabetes Mellitus, Ingestão de Bebidas Alcóolicas, Stress. Os 

não Modificáveis: Hereditariedade, Idade, Etnia, Raça, Sexo 

(CASADO et al., 2009). 

Na literatura há evidências suficientes para se afirmar que 

é possível prevenir a maioria das DCNT, bem como alterar o 

seu curso, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida dos 

indivíduos, por meio de ações para prevenção dos principais 

fatores de risco, mediante o desenvolvimento de atividades de 

promoção, tratamento adequado e reabilitação na rede pública 

de saúde com a formulação de políticas públicas saudáveis.  

O VIGITEL tem como objetivo monitorar a frequência e a 

distribuição de fatores de risco e proteção, por meio de 

entrevistas telefônicas realizadas em amostras probabilísticas 

da população adulta, residente em domicílios servidos por 

linhas fixas de telefone. 

Esse estudo teve por objetivo conhecer a frequência e 

distribuição dos principais fatores de risco que a população 

estar exposta, para a implantação de ações de intervenção 

conjuntas entre os diferentes atores sociais. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa tratou-se de um estudo de campo descritiva 

de caráter exploratório e participativo, com abordagem 

qualiquantitativa realizada no Município de João Pessoa. 

Os procedimentos de amostragem empregados pelo 

Vigitel objetivam obter amostras probabilísticas do cadastro de 

empresas de telefonia fixa da população adulta, residentes em 

domicílios servidos por ao menos uma linha telefônica fixa. 

O sistema estabeleceu um tamanho amostral mínimo 

para cada ano: o total da amostra de 2006 a 2013 foi de 15.678 

indivíduos, 5.831 homens e 9.847 mulheres, com 18 ou mais 

anos de idade. 

A segunda etapa da amostragem consiste no 

levantamento das linhas telefônicas residenciais ativas e 

elegíveis, depois a concordância dos seus usuários em 

participar da pesquisa. Procede-se á enumeração dos 

indivíduos com 18 anos ou mais de idade, que residem no 

domicilio e a seguir é realizada a seleção aleatória do morador 

que será entrevistado. 

Os dados foram coletados entre os meses de fevereiro a 

dezembro de cada ano (2006-2013), através de entrevistas 

telefônicas realizadas pelo Vigitel, por uma empresa 

especializada que envolveu aproximadamente 60 

entrevistadores, 02 supervisores e 01 coordenador, 

devidamente capacitados. 

A realização das entrevistas por meio telefônico, com o 

emprego de computadores, cujas perguntas são lidas 
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diretamente de um monitor de vídeo e cujas respostas são 

registradas imediatamente em meio eletrônico. 

A construção do roteiro de questões para as entrevistas, 

foi elaborada através de modelos simplificados utilizados para 

o monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas.  

As perguntas do roteiro de entrevistas curtas e simples 

abordam: características demográficas e socioeconômicas dos 

indivíduos, padrão alimentar e de atividade física, frequência do 

consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, obesidade. 

Os dados foram analisados e interpretados, sendo 

demonstrados em gráficos individualizados, através do 

programa de gráficos do Microsoft Word e Excel 2011 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados encontrados são as estimativas do Sistema 

VIGITEL, estratificadas por sexo, para a população adulta do 

Município de João Pessoa. 

Os indicadores descritos são aqueles que mostram 

tendências estatisticamente significativas de variação (aumento 

ou diminuição) entre 2006 e 2013. 

A frequência dos Fatores de Risco e Proteção para a 

população total e para os sexos, foram analisados e os 

resultados estão dispostos nas figuras a seguir. 

 

3.1 FREQUÊNCIA DE FUMANTES 

Verificou-se a proporção de indivíduos que fumam, 

independentemente do número de cigarros, da frequência e da 

duração do hábito de fumar. 
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Na população estudada observou-se uma tendência de 

diminuição na proporção dos indivíduos tabagistas, passando 

de 15,9% em 2006 para 7,3% em 2013 (Figura 1), atribuindo-

se a queda do número de fumantes em virtude das campanhas 

de educação, conscientizando a população sobre os malefícios 

do tabaco, implantação da estratégia ambientes livres do 

tabaco e do tratamento do fumante na rede SUS, com 

acompanhamento multiprofissional e a distribuição gratuita de 

medicamentos. 

 

Figuras 1. Percentual de Fumantes Total. 

 
Fonte: VIGITEL 

 

Nas figuras 2 e 3 estao representados os percentuais de 

fumantes por sexo e verifica-se que o índice de homens 

fumantes em todos os anos analisados foi mair do que as 

mulheres, e que no geral este índice está tendo um decréscimo 

de 206 para 2013 de 21,1 para 10,7% para os homens. Quando 

se analisa as mulheres, é possível notar que, apesar dos 

índices ter diminuido de 11,6 para 4,5%, nos anos de 2010 e 

2012 houve um aumento do consumo, vltando a caiir 
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Figura 2. Percentual de fumantes do sexo masculino (a) e 

feminino (b). 

 

Fonte: VIGITEL 

 

3.2 FREQUÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E OBESIDADE 

De acordo com os estudos epidemiológicos o diagnóstico 

do estado nutricional de adultos é feito a partir do Índice de 

Massa Corporal (IMC), obtido pela divisão do peso médio em 

quilogramas, pela altura ao quadrado, medida em metros (Kg 

/m²). (WHO). O excesso de peso é diagnosticado quando o IMC 

alcança valor igual ou superior a 25Kg/m², enquanto que a 

obesidade é diagnosticada com valores de IMC superior a 

30Kg/m². Esses critérios são utilizados pelo Vigitel para analisar 

as informações sobre peso e altura fornecidos pelos 

entrevistados.  

Verificou-se através da Figura 4 que a frequência de 

excesso de peso total ao longo dos anos teve uma diminuída 

entre os anos de 2007 e 2009, mas se manteve em torno de 

50% (52,1 e 51,3% para os anos de 2016 e 2013, 

respectivamente). 
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Figura 3. Frequência de Excesso de Peso Total. 

 

Fonte: VIGITEL 

 

No conjunto da população adulta observou-se 

prevalências muito próximas nos dois sexos, sendo que os 

homens apresentaram maior frequência de excesso de peso e 

obesidade que as mulheres (Figuras 5 e 6 respectivamente). 

 

Figura 4. Frequência de Excesso de Peso Masculino (a) e 

Feminino (b). 

 

Fonte: VIGITEL 

 

3.3 INATIVIDADE FÍSICA 
 

A falta de atividade física (Sedentarismo) está 

relacionada ao aumento da obesidade e ao desenvolvimento de 
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diferentes tipos de doenças crônicas como: Diabetes, Doenças 

Cardíacas e os Cânceres. 

A condição de Inatividade Física corresponde aos 

indivíduos que não praticam qualquer, atividade física no lazer, 

que não realizam esforços físicos intensos no trabalho, não se 

deslocam para o trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta 

e que não participam da limpeza pesada de sua casa. 

Considerando-se o conjunto da população adulta, a 

frequência de adultos fisicamente inativos passou de 35,0% em 

2006 para 16,1% em 2012.  Esse indicador em 2008 não foi 

pesquisado. 

 

Figura 5. Frequência da Inatividade Física - 

                   

Total. Fonte: VIGITEL 
 

Quando comparado homens com mulheres, verificou-se 

que as mulheres praticam mais atividades físicas que os 

homens (Figura 6) Essa diminuição entre os homens foi mais 

acentuada  
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Figura 6. Frequência da Inatividade Física – Masculino (a) e 

Feminino (b). 

 

 

Fonte: VIGITEL 
 

3.4 PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA NO TEMPO LIVRE  

 

A frequência de adultos que praticam atividade física foi 

representativa em ambos os sexos, no total passou de 15,8% 

em 2006 para 31,6% em 2013 (Figura 7) 

A atividade física pode ser definida como qualquer 

movimento realizado pelo sistema esquelético com gasto de 

energia. Estudos epidemiológicos demonstram que um estilo de 

vida ativo protege o indivíduo reduzindo o risco de doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer, osteoporose (WHO,2011). 

O Vigitel considera atividade física suficiente no tempo 

livre a prática de pelo menos 30 minutos diários, de atividade 

física de intensidade leve ou moderada em 5 ou mais dias da 

semana, ou a prática de pelo menos 75 minutos semanais de 

atividade física de intensidade vigorosa.  
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Figura 7. Frequência da Prática de atividade física no Tempo 

Livre - 

                   

Total. Fonte: VIGITEL 
 

 A figura 8 mostra que ao comparar a frequencia da 

atividade física entre homens (a) e mulheres (b), verificou-se 

que os homens realizam mais atividaes fisicas do que as 

mulheres. Verificou-se tambem que houve um aumento ao 

longo dos anos da realização de atividades físicas pelos 

homens, enquanto que com as mulheres houve uma oscilação 

ao passar dos anos,  variando entre os meses. Tanto para 

homens quanto para mulheres, a maior frequencia da pratica de 

educação fisica ocorreu no ano de 2012    
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Figura 8. Frequência da Prática de atividade física no Tempo 

Livre – Masculino (a) e Feminino (b) 

 

. Fonte: VIGITEL 
 

3.5 CONSUMO REGULAR DE FRUTAS, VERDURAS, 

LEGUMES 

 

 A figura 9 se refere ao consumo total de frutas, verduras 

e legumes entre homens e mulheres entre os anos de 2008 e 

2013, e verificou-se houve uma variação desse consumo entre 

os anos de 2008 e 2013, e o mês que mais houve consumo de 

verduras, legumes e frutas foi em 2012. 

O padrão alimentar dos indivíduos é um importante 

condicionante da morbimortalidade por doenças crônicas ao 

longo de todas as fases da vida.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), recomenda a 

ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas, verduras 

e legumes (WHO,2003) o que equivale aproximadamente ao 
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consumo diário de cinco porções desses alimentos em cinco ou 

mais dias da semana. 

 

Figura 9. Consumo recomendado de Frutas, Verduras e 

Legumas Total. 

 

Fonte: VIGITEL  

*Consumo de 05 ou mais porções por dia, em 05 ou mais dias da 

semana 

 
 A figura 10 mostra que homens e mulheres realizam o 
consumo de frutas, verduras e legumas, e houve uma variação 
de sexo por ano, onde na média as mulheres (b) consomem 
mais do que os homens.  
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Figura 10. Consumo recomendado de Frutas, Verduras e 

Legumas- Masculino (a) e Feminino (b). 

 

Fonte: VIGITEL  

 O consumo regular de frutas, verduras e legumes é mais 

frequente entre as mulheres, atribuindo-se mais facilmente a 

mudanças para hábitos alimentares saudáveis. Esse indicador 

começou a ser pesquisado em 2008. 

 

3.6 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 

A Figura 11 mostra os dados referente ao percentual de 

adultos que apresentaram consumo abusivo (05 doses ou mais 

entre os homens, 04 doses ou mais entre as mulheres) de 

bebidas alcóolica nos últimos 30 dias da data da pesquisa, e 

observou-se que no geral houve uma diminuição a partir do ano 

de 2007 até 2013. 
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Figura 11: Percentual de adultos que apresentaram consumo 

abusivo * de bebidas alcóolica nos últimos 30 dias – Total 

 
. Fonte: VIGITEL 

 

O consumo de bebidas alcoólicas configura um sério 

problema de saúde, cujos efeitos repercutem na saúde física e 

mental dos indivíduos. É preocupante o consumo, além de ser 

fator de risco para diversas doenças está associado a altos 

índices de violência e acidentes. 

A frequência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

é a ingestão de quatro ou mais doses para as mulheres, ou 

cinco ou mais doses para homens, em uma mesma ocasião 

dentro dos últimos 30 dias. O consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas foi duas vezes maior nos homens do que nas 

mulheres, com uma pequena redução no consumo no ano de 

2013 (Figura 12).  
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Figura 12: Percentual de adultos que apresentaram consumo 

abusivo* de bebidas alcóolica nos últimos 30 dias – Total. 

 

Fonte: VIGITEL 
* 05 doses ou mais entre os homens, 04 doses ou mais entre as 

mulheres. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O VIGITEL é um sistema construído para o monitoramento 

dos principais fatores de risco de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis, através de series históricas que caracterizam a 

evolução anual da frequência  desses   fatores, constituindo-se 

um importante instrumento de coleta de dados na população 

adulta. 

A seleção dos fatores de risco e proteção para as 

doenças crônicas foram identificadas mediante sua importância 

para determinação da carga total de doenças estimada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS): Tabagismo, 

Sedentarismo, Obesidade, Alimentação inadequada, entre 

outros. 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis, tem como 

estratégia essencial, o foco na Prevenção Primária, uma 

abordagem capaz de garantir que as gerações futuras não 
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corram o risco de morrer de forma prematura por causa dessas 

doenças. 

A Promoção da Saúde perpassa as estratégias de todas 

as Politicas Públicas, devendo-se incentivar e estimular 

gestores, profissionais de saúde na utilização desses dados, 

que contribuirá no planejamento de intervenções de promoção 

e prevenção para melhoria da qualidade de vida da população. 
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RESUMO: O processo saúde-doença é um sistema dinâmico e 
de grande complexidade que sofre interferência do vínculo do 
homem com a sociedade e principalmente da relação entre o 
homem e o meio ambiente, sendo importante levar em 
consideração os determinantes que influenciam na mesma. 
Objetivou-se, desse modo, evidenciar a correlação entre o 
processo saúde-doença e os determinantes sociais, além da 
contribuição do meio ambiente nesse processo. Realizou-se 
uma pesquisa nas bases de dados Scientific Eletronic Library 
Online (SCIELO) e Google Acadêmico. Observou-se que o 
processo saúde-doença relaciona-se diretamente com os 
determinantes sociais da saúde, os quais estão plenamente 
inseridos no ambiente. Ao analisar a historicidade do processo 
saúde-doença, percebeu-se que novas concepções a respeito 
de saúde-ambiente foram formadas, sendo possível interferir 
que o território tem papel fundamental nesse processo e que 
danos causados ao meio ambiente afetam diretamente na 
saúde dos indivíduos. O processo saúde-enfermidade é 
resultante da produção social do espaço, e a forma como ele é 
produzido podem gerar condições de exposição e 
vulnerabilidade nos diferentes ambientes, estabelecendo um 
diálogo entre indivíduos, espaço, e saúde-doença. Conclui-se 
que o incentivo à educação como forma de prevenção e 
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promoção à saúde, além da participação governamental é 
fundamental na construção da relação dos indivíduos com o 
ambiente.  
Palavras-chave: Saúde. Território. Ambiente. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo saúde-doença envolve todos os fatores que 

envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou da sociedade. 

Essa designação sofreu diversas modificações no decorrer da 

história. De acordo com a própria vivência social da época, o 

modo de ver o processo de adoecimento era diferenciado, e 

isso, ao decorrer do tempo sofreu modificações até se chegar 

ao atual conceito de saúde proposto pela Organização Mundial 

da Sáude (OMS) em que se define saúde como um completo 

bem-estar físico, mental e social e não como a ausência de 

doenças.  

Fazendo uma analogia do conceito de saúde definido 

pela OMS e a definição de organismo social proposto por Emile 

Durkheim, temos que assim como na sociedade, todos os 

indivíduos possuem um papel importante para que haja o 

direcionamento das ações para o bem comum. Vários fatores 

interferem diretamente na saúde da população e se faz 

necessário que todos participem de modo correto para que se 

possa manter a homeostasia do corpo social. Além disso, em 

concordância com Batistella (2007), a saúde não pode ser 

pensada apenas como um setor, mas como a integralidade de 

diversos setores.  

A Carta de Ottawa (1986) defende que a saúde constitui 

o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e 

pessoal, e que é somente através das ações de promoção que 

as condições e recursos fundamentais para a saúde se tornam 
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cada vez mais favoráveis. Considera que esses recursos são 

(MEHRY,1996): 

• Paz: redução da violência; 

• Habitação: condições dignas de moradia, tanto em 

relação ao espaço físico quanto ao assentamento legal; 

• Educação: cumprimento do ensino compulsório, redução 

da evasão escolar e revisão da qualidade de ensino; 

• Alimentação: garantia de política municipal de geração e 

de mecanismos de troca de produtos alimentícios e, 

principalmente, garantia de alimento na mesa da família; 

• Renda: a geração de renda para todos e com volume 

compatível com a vivência; 

• Ecossistema saudável: ar salubre; água potável 

disponível 24 horas por dia; alimentos existentes em 

quantidade suficiente e de boa qualidade; 

• Recursos renováveis: os serviços de saúde devem estar 

aptos para atender o homem em todos os seus níveis de 

complexidade, seja com recursos próprios ou em 

parceria com outros municípios; 

• Justiça social e equidade: a iniquidade é caracterizada 

pela diferença de velocidade com que o progresso atinge 

as pessoas [...] avaliada indiretamente pela área 

geográfica em que o cidadão reside. Dessa forma é que 

se busca, através do esquadrinhamento do município em 

territórios homogêneos, observar os determinantes e 

suas consequências ao bem-estar. A promoção da 

equidade é feita pela redução dos efeitos nocivos à 

salubridade e pelo reforço dos fatores positivos. 

Desse modo, ao se avaliar a saúde de uma população 

devemos levar em consideração os determinantes que vão 

influenciar na construção da mesma. Segundo a definição 

proposta por Buss e Pelegrini Filho (2007), os determinantes 
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sociais da saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores 

de risco na população. Logo, com o processo acelerado e 

desordenado de urbanização das cidades, percebe-se que um 

dos principais determinantes sociais é o fator ambiental, pois, a 

relação entre meio ambiente e a saúde ficou mais evidente, pois 

esse processo resultou na formação de territórios precários e 

predispostos a uma maior ocorrência de doenças.  

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi fazer uma 

revisão bibliográfica de fontes e bases científicas sobre a 

correlação entre o processo saúde-doença e os determinantes 

sociais, tendo em vista uma análise sobre o território; bem como 

mostrar a relação com o ambiente; especificar os efeitos e 

danos causados à saúde e ainda identificar ações de prevenção 

às doenças relacionadas ao meio ambiente. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho constitui-se de um levantamento 

exploratório, em que realizou-se uma revisão de literatura por 

meio de livros específicos, revistas acadêmicas e artigos 

científicos, com o objetivo de organizar, integrar e avaliar 

pesquisas importantes. 

A pesquisa de artigos foi feita nas bases de dados  

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e o Google 

Acadêmico utilizando-se as seguintes palavras-chaves: 

Processo saúde-doença; Determinantes sociais; Histórico do 

Processo-Saúde; Saúde e Ambiente; Território; Educação em 

Saúde e Promoção à Saúde.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Histórico do Processo Saúde-Doença 

 

O processo saúde-doença é um processo social 

caracterizado pelas relações dos homens com a natureza (meio 

ambiente, espaço, território) e com outros homens (através do 

trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num 

determinado espaço geográfico e num determinado tempo 

histórico (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1994). 

No decorrer da história, existiram diversas vertentes de 

interpretação do processo saúde- doença. Na antiguidade, a 

doença era baseada nos princípios mágico-religiosos, sendo a 

prática médica responsabilidade dos líderes espirituais, que 

mantinham contato com o universo sobrenatural e com as 

forças da natureza. Eles tinham como objetivo eliminar o mal e 

reintegrar o indivíduo a um equilíbrio. Com o apogeu da cultura 

grega, esses episódios passaram a ter uma explicação mais 

racional, pois os médicos procuravam entender a relação da 

sociedade com o meio ambiente, portanto, a doença é vista 

como decorrência dos processos naturais (BATISTELLA et al., 

2007).  

Hipócrates, por exemplo, em sua famosa obra "Ares, 

águas e lugares", destacava-se, no campo que se pretendia 

ciência da medicina, o papel crucial do meio ambiente na 

gênese, determinação e evolução das doenças (HIPÓCRATES, 

1988 apud GOUVEIA, 1999). 

A partir da observação das funções do organismo e seus 

vínculos com o meio e a sociedade, hipócrates desenvolveu 

uma teoria no qual o processo de saúde é visto como a 

homeostase, sendo assim, o equilíbrio entre o homem e o meio 

no qual ele vive (BATISTELLA et al., 2007). Percebemos, 
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portanto, que o pensamento hipocrático foi à base para o 

surgimento do conceito ampliado de saúde, visto que os dois 

são similares quanto à importância da interferência do meio no 

processo saúde-doença.  

Durante a Idade Média existiu uma regressão do modelo 

racional hipocrático, visto que o Cristianismo estava mais 

preocupado com a salvação do espírito. Posteriormente, com o 

surgimento do período da renascença, houve um maior 

desenvolvimento do estudo médico em relação às doenças, 

principalmente, após o desenvolvimento da anatomia e da 

fisiologia (BATTISTELLA et al., 2007). 

Desse modo, enquanto, de um lado, as concepções 

dominantes do processo saúde-doença se distanciavam cada 

vez mais do conceito de "meio ambiente", a degradação 

crescente deste meio, principalmente nas áreas urbanas, fez 

multiplicar os movimentos de caráter ambientalista, que 

passaram a ter um escopo mais abrangente, mas quase nunca 

tendo a saúde como prioridade. Apenas mais recentemente, 

com o agravamento da degradação ambiental e a observação 

de suas conseqüências diretas na saúde, é que essas duas 

áreas voltaram a convergir (GOUVEIA, 1999). 

 

Os Determinantes Sociais Da Saúde 

 

O processo saúde-enfermidade é resultante da produção 

social do espaço. O indivíduo, ou grupo de indivíduos, 

transforma, interatua e desenvolve ambientes naturais, 

biológicos, culturais, políticos e econômicos, que serão 

determinantes no processo saúde-enfermidade. Igualmente, o 

processo saúde-enfermidade ocorre em uma área e em um 

momento determinados, onde as interações e a produção do 
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ambiente sofrem a influência de fatores diversos (AQUINO et 

al., 2012 apud PAREJA et al., 2016).  

A ênfase ao “social” como determinante na saúde 

ocorreu em março de 2005, quando a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) criou a Comissão sobre os Determinantes Sociais 

da Saúde (Commission on Social Determinants of Health, 

CSDH) que objetiva promover, em âmbito internacional, um 

reconhecimento sobre a importância dos determinantes sociais 

na situação de saúde de indivíduos, populações e sobre a 

necessidade do combate às iniquidades em saúde por eles 

geradas (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). Para essa 

comissão “os determinantes estruturais e as condições de vida 

cotidianas constituem os determinantes sociais da saúde e são 

responsáveis pela maior parte das desigualdades na saúde 

dentro e entre países” (CDSS, 2010 apud GARBOIS, SODRÉ, 

DABELLO-ARAÚJO, 2014). 

Nesse contexto global, foi criado em março de 2006, por 

decreto presidencial, no Brasil a Comissão Nacional sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), trazendo para o 

país essa discussão. Os objetivos da CNDSS, são: gerar 

informações e conhecimentos sobre os determinantes sociais 

da saúde no Brasil, contribuir para a formulação de políticas que 

promovam a equidade em saúde, mobilizar diferentes 

instâncias do governo e da sociedade civil sobre este tema.  

A Figura (1) representa o modelo de Dahlgren e 

Whitehead (1991) apud (BRASIL, 2010) que foi escolhido pela 

CNDSS como base para organizar suas atividades por causa 

da sua fácil compreensão por diferentes públicos. Este modelo 

inclui os determinantes sociais em diferentes camadas desde 

uma camada mais próxima dos determinantes individuais até 

uma camada distal, onde se situam os macrodeterminantes 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007) . 
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Figura 1. Modelo de determinação social da saúde proposto por 

Dahlgren e Whitehead (1991). 

 
Fonte: (BRASIL, 2010) 

 

Os mesmos fatores que possibilitam e promovem 

qualidade de vida às pessoas (como água, alimento, relações 

familiares e sociais, condições de trabalho e de moradia) podem 

provocar o desenvolvimento de uma doença se agem em 

excesso ou em falta por exemplo. Por isso, a forma que uma 

pessoa vive é essencial na determinação da qualidade de sua 

saúde. Dessa forma, uma mesma doença pode afetar de 

maneira desigual diferentes indivíduos, como de diferentes 

classes socais, pois o meio em que se vive tem influência direta 

no processo saúde-doença. Por exemplo, uma família de seis 

pessoas que habita um local de dois cômodos provavelmente 

terá conflitos entre si, causando problemas que podem afetar a 

saúde mental de seus integrantes, assim como qualquer 

pessoa que viva ou trabalhe em local com más condições 

sanitárias está propicio ao desenvolvimento de doenças 

relacionadas às condições desses ambientes (BRASIL, 2012). 
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Portanto, o espaço e a forma que ele é produzido podem 

gerar condições de exposição e vulnerabilidade nos diferentes 

ambientes e sistemas, estabelecendo um diálogo entre 

indivíduos, espaço e saúde-doença. De um modo geral, as 

pessoas estão em interdependência e inter-relação com os 

sistemas onde convivem, os quais podem delimitar ou 

impulsionar sua forma de agir. A coletividade social e sua 

história determinam características e probabilidades na 

variação biológica individual que geram as doenças; assim a 

relação entre o processo de saúde-doença se dá de forma 

coletiva e individual (LAURELL, 1981 apud PAREJA et al., 

2016). 

O Brasil possui desigualdades urbanas bastante 

expressivas nas principais metrópoles do país, especialmente 

pela ausência de serviços e infraestrutura em suas periferias, 

destacando situações muito divergentes dentro de uma mesma 

metrópole referente ao acesso aos recursos coletivos 

necessários para o bem-estar urbano (RIBEIRO, 2016). 

Como a saúde é dependente do estilo de vida que as 

pessoas possuem, se torna possível compreender um pouco 

sobre como as ofertas que a cidade propõe à sua própria 

população interfere na saúde, através do índice de bem-estar 

urbano (IBEU), que compreende as condições coletivas de vida 

promovidas pelo ambiente construído na cidade, nas escalas 

da habitação e da sua vizinhança e, pelos equipamentos e 

serviços urbanos. 

Na Tabela (1), observa-se o IBEU de algumas das 

principais metrópoles do Brasil. Esse índice contém cinco 

dimensões: mobilidade urbana; condições ambientais urbanas; 

condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços 

coletivos urbanos; infraestrutura urbana. E cada uma dessas 

dimensões é constituída por um conjunto de indicadores, 
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construídos a partir de dados do censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 (RIBEIRO, 

2016). 

 

Tabela 1. Nível do índice de bem-estar urbano (IBEU) em 

metrópoles brasileiras com condições adequadas em 2010. 
Nivel 
do 
IBEU 

Campinas Porto 
Alegre 

Belo 
Horizonte 

Curitiba Grande 
Vitória 

Goiânia 

Muito 
baixo 

- - - 0,5 - - 

Baixo 5,5 9,7 14,1 14,4 20,7 16,6 

Médio 8,5 33,0 29,5 29,6 27,9 32,6 

Alto 46,8 44,7 44,6 38,8 41,5 26,2 

Muito 
alto 

39,1 12,6 11,8 16,7 10,0 24,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: (adaptado de RIBEIRO, 2016). 

 

Por meio desses números é possível observar que as 

metrópoles que se encontram em condições adequadas de 

bem-estar urbano (alto e muito alto) são Campinas (85,9%), 

Porto Alegre (57,3%), Belo Horizonte (56,4%), Curitiba (55,5%), 

Grande Vitória (51,4%) e Goiânia (50,9%).  

Na Tabela (2) pode-se verificar que as metrópoles que 

estão em condições intermediárias são Florianópolis (52,5%), 

Salvador (50,4%) e Fortaleza (50,2%), visto que a maior parte 

de sua população encontra-se em área urbana de nível médio, 

além de São Paulo, Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) e Rio de Janeiro, em que 

há maior distribuição de pessoas entre os variados níveis de 

bem-estar urbano, sem que haja concentração em qualquer um 

deles (RIBEIRO, 2016). 
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Tabela 2. Nível do índice de bem-estar urbano (IBEU) em 

metrópoles brasileiras com condições intermediárias em 2010. 
Nivel 
do 
IBEU 

Florianópolis Salvador Fortaleza São 
Paulo 

RIDE-
DF 

Rio de 
Janeiro 

Muito 
baixo 

- - - 0,5 1,7 0,5 

Baixo 11,3 25,7 25,4 12,6 24,4 31,4 

Médio 52,5 50,4 50,2 41,1 35,5 33,7 

Alto 32,3 20,6 20,3 40,0 28,5 28,5 

Muito 
alto 

4,0 3,3 4,2 5,8 9,9 5,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: (adaptado de RIBEIRO, 2016). 

 

Por meio da análise das 15 principais metrópoles 

brasileiras pode se considerar que as desigualdades urbanas 

observadas nos espaços intrametropolitanos é uma realidade 

nacional, tendo em vista a existência de contingentes 

expressivos nos níveis inadequados de bem-estar urbano, 

como, por exemplo, nas cidades de Salvador e Fortaleza, 

metrópoles consideradas pertencentes ao grupo intermediário 

de bem-estar urbano, além de Manaus, Belém e Recife que 

possui a maior parcela de sua população vivendo em condições 

de baixo nível de bem-estar urbano (Tab 3) (RIBEIRO, 2016).  

 

Tabela 3. Nível do índice de bem-estar urbano (IBEU) em 
metrópoles brasileiras com condições inadequadas em 2010. 

Nivel do IBEU Manaus Belém Recife 

Muito baixo 2,5 22,9 0,4 

Baixo 54,3 57,7 55,3 

Médio 37,5 12,4 31,0 

Alto 5,8 7,1 11,1 

Muito alto - - 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: (adaptado de RIBEIRO, 2016). 
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O Território 

 

O conceito de território sofreu diversas alterações ao 

longo do tempo, a princípio, o território era descrito como um 

espaço demarcado por fronteiras político-administrativas no 

qual o Estado atuava. Posteriormente, o território passou a ser 

visto como o produto das relações sociais, capaz de produzir 

particularidades que irão originar uma identidade própria 

(GONDIM, 2008). Nesse sentido, de acordo com Milton Santos 

(2004), o processo social deve ser entendido como um fator 

indissociável na construção do território, visto que ao mesmo 

tempo em que o homem realiza a sua vida ele cria o espaço. 

A formação do território vai depender, portanto, das suas 

características geográficas e sociais. Segundo Batistella et al., 

(2007) cada sociedade estabelece uma relação com o ambiente 

e essa relação depende dos atores sociais, sendo que esses 

possuem diferentes interesses e forças políticas. Ao conhecer 

o território, passamos a conhecer as particularidades de 

determinada sociedade e como o meio interfere nas suas vidas. 

 Por isso, é possível interferir que o território tem um 

papel fundamental no processo saúde-doença, visto que ao 

compreender a organização de determinado grupo social, seus 

costumes e suas condições ambientais e econômicas, há uma 

maior facilidade em se detectar as causas primordiais das 

patologias presentes nessa região. 

Ao associarmos essas características do território à 

escassez de saneamento básico, coleta de lixo e 

disponibilidade de água potável, por exemplo, podemos 

observar que existe um aumento progressivo da vulnerabilidade 

dos grupos sociais que residem nesse território, para que se 

consiga interpretar o processo saúde-doença. Portanto, é 
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importante compreender os determinantes e a vulnerabilidade 

da sociedade em um território (MONKEN; BARCELLOS, 2005). 

 

Processo Saúde-Doença e O Meio Ambiente 

 

De acordo com Matta e Camargo Jr. (2007 apud 

VASCONCELOS; CÔELHO, 2014), a base do conhecimento 

médico moderno foi pautada em duas vertentes: a primeira foi 

a anátomo-clínica, baseada em uma Medicina individual, que 

busca produzir conhecimentos científicos objetivos, 

universalistas e deterministas; a segunda, desenvolvida na 

segunda metade do século XIX, por Pasteur, considera que 

agentes etiopatogênicos podem afetar os tecidos, os órgãos e 

o corpo, remetendo assim o processo saúde-doença a uma 

causa externa ao organismo, a qual se encontra no meio 

ambiente e é invisível aos olhos dos leigos. 

Segundo Cohen et al. (2004) o modo de viver das 

pessoas e sua interação com o meio ambiente está relacionada 

à saúde.  

Ao concentrar um grande número de pessoas e 

atividades produtivas em um espaço restrito, a urbanização 

acabou por aumentar ainda mais o impacto sobre o meio 

ambiente. E isso se refere a questão que vão desde o 

desmatamento e elevada poluição até o aumento do risco da 

ocorrência de desastres ambientais, já que muitas cidades não 

comportam a grande quantidade de pessoas que vivem nela e, 

desse modo, os indivíduos são levados a ocupar áreas que não 

são consideradas habitáveis, pelo grande risco que essas áreas 

oferecem (JATOBÁ, 2011). 

Do ponto de vista do ambiente como determinante da 

saúde, a habitação se constitui em um espaço de construção e 

desenvolvimento da saúde da família. Nesse contexto, se 
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considerando o meio no qual o indivíduo e as famílias se 

inserem cotidianamente, é possível conhecer algumas das 

múltiplas variáveis que direta ou indiretamente interferem no 

processo-saúde doença (AZEREDO et. al, 2007).  

O local e a qualidade de uma habitação tem efeito 

importante na saúde da população, já que o material e o 

acabamento inadequados nas habitações podem favorecer a 

proliferação de ratos, mosquitos, carrapatos, piolhos etc., 

animais estes transmissores de doenças. Um exemplo é a 

infestação dos barbeiros, que são os vetores da doença de 

Chagas (PHILIPPI Jr., 2004 apud RIBEIRO; ROOKE, 2010). 

A população urbana no Brasil chega a 80% da população 

total, sendo que 50% vivem em áreas de favela (COHEN, et al., 

2004). Essas áreas são conhecidas por serem locais de baixo 

ou, às vezes, nenhum, saneamento básico. Pois, com o 

crescimento desenfreado da população brasileira, estas 

comunidades ficaram mais susceptíveis a riscos ambientais e, 

dessa forma, se tornaram locais de maior incidência de 

transmissão de doenças parasitárias e doenças virais, como, 

por exemplo, as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, 

mosquito que hoje já é vetor de quatro doenças : zika vírus, 

dengue, chikungunya e febre amarela. 

Ademais, com os maus hábitos da população, por 

exemplo, em relação ao destino do lixo que muitas vezes são 

descartados nas ruas e se acumulam em bueiros e calçadas, 

ou seja, em locais de frequente trânsito dos cidadãos, termina 

por funcionar como meios para desenvolvimento de doenças, 

uma vez que, o lixo acumulado age indiretamente na 

transmissão de doenças, pois os vetores, como: ratos, moscas, 

mosquitos, baratas, suínos e aves, encontram nele alimento, 

abrigo e condições adequadas para proliferação (RIBEIRO; 

ROOKE, 2010).   
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Todavia, também existe um fator ambiental que pode 

afetar o processo saúde-doença de um indivíduo, independente 

de seu nível social ou educacional, que é a poluição. Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte de todas 

as doenças que se alastram nos países em desenvolvimento 

são provenientes da água de má qualidade. Além disso, as 

doenças respiratórias e cardiovasculares são as mais 

comumente relacionadas à contaminação atmosférica (WHO, 

2005 apud FREITAS et. al, 2016). 

 

Educação em Saúde e Promoção à Saúde 

 

A educação em saúde estabelece um conjunto de 

conhecimentos e práticas direcionados para a prevenção de 

doenças e promoção da saúde (COSTA, LÓPEZ, 1996 apud 

ALVES, 2005).  

A definição de educação em saúde se sobrepõe ao 

conceito de promoção da saúde, porque inclui a participação de 

todos os indivíduos e não apenas aqueles sob risco de adoecer 

(SCHALL, 1999). A sociedade deve estar ciente desse 

conhecimento, e que é dever dos profissionais de saúde 

transmitir essas informações, pois de acordo com Alves (2005), 

a compreensão da população a respeito dos condicionantes do 

processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de 

novos hábitos e condutas de saúde. 

Diante da nova concepção de saúde, o usuário deixou de 

ser apenas um ator inerte a esse processo e é reconhecido 

como portador de informações. Sendo capaz de estabelecer 

uma interlocução com o serviço de saúde e de desenvolver uma 

análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de luta e enfrentamento (ALVES, 2005). Para que 

exista um maior estabelecimento da participação da 
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comunidade, os profissionais de saúde precisam identificar as 

situações de risco da área adscrita e desenvolver projetos 

educativos direcionados para uma melhoria do autocuidado da 

população (BRASIL, 1997). 

Os determinantes de saúde contribuem de modo eficaz 

para o aumento da vulnerabilidade de uma determinada 

população ao processo saúde-doença. Sendo esses 

determinantes influenciados por diversos fatores como: meio 

ambiente, habitação, infraestrutura urbana, entre outros. Desse 

modo, existe a necessidade da articulação de vários setores 

para que a saúde da população seja garantida, por isso a 

importância da promoção da saúde. De acordo com a Carta de 

Ottawa (1986 apud BUSS, 2000), a promoção da saúde é 

definida como a capacidade dos indivíduos e comunidades 

modificarem os determinantes de saúde em benefício da 

própria qualidade de vida. 

A promoção da saúde depende de diversos setores, visto 

que de acordo com o conceito amplo de saúde, há diversos 

fatores que influenciam na saúde de uma população. Segundo 

o Ministério da Saúde (2004), os processos desordenados da 

urbanização e da industrialização resultaram em inúmeros 

efeitos negativos para a saúde da sociedade, algumas 

repercussões foram: contaminação dos recursos hídricos, 

poluição do meio, acúmulo de lixo em ambientes impróprios, 

entre outros. Consequentemente, ao modificar o equilíbrio do 

meio no qual os indivíduos vivem, esses fatores alteram de 

modo direto a condição de vida da população. 

Como várias sociedades não possuem acesso à 

habitação segura e aos serviços primordiais de saneamento 

como: abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário 

e coleta de lixo, a escassez desses serviços além de ser um 

motivo para uma maior vulnerabilidade a doenças, também são 
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considerados como fatores que favorecem a degradação do 

meio ambiente. Ademais, a atividade antropológica contribui de 

forma significativa para acentuar a situação da saúde humana, 

pois os impactos ambientais interferem nos meios físicos, 

biológicos e socioeconômicos (BRASIL, 2004). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Percebemos que o processo saúde-doença e os 

determinantes sociais estão, de fato, correlacionados visto que 

determinantes socias como água, condições de trabalho, 

moradia interferem na saúde dos indíviduos. Além disso, 

Determinação Social em Saúde afirma que, o processo saúde-

enfermidade é resultante da produção social do espaço. 

Essa produção social do espaço se caracteriza como a 

análise do território. Observamos que as alterações causadas 

no território, vendo-o como meio ambiente, podem ocasionar no 

processo saúde-doença. Fatores como poluição, falta de 

saneamento, moradias precárias são predisponentes a 

doenças nas pessoas.  

Baseado nisso, ações como incentivo à educação 

direcionadas à prevenção, assim como ações voltadas a 

promoção da saúde, são fundamentais para harmonizar a 

relação da saúde com o meio ambiente, visto que os processos 

saúde-doença ocasionados pelo meio ambiente são gerados 

por interferência humana. Percebe-se que a ação das Unidades 

de Saúde da Família são de extrema importância. Aliado a isso, 

deve-se haver participação governamental a fim de oferecer 

melhores qualidades de saneamento e moradia aos cidadãos. 
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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