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A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA TUTORIAL EM ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO 
DO ACADÊMICO DA FAEN-UERN 

 
Márcia Maria Lira de Mesquita1; Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes2. 

Cristina Virginia Oliveira Carlos3;  
 
RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) propicia a melhoria da qualidade acadêmica 
dos cursos de graduação, constituindo-se como uma modalidade de investimento acadêmico que 
tem sérios compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais. Assim, este estudo 
objetiva proporcionar uma reflexão crítica sobre a relação do Programa de Educação Tutorial em 
Enfermagem na formação do acadêmico na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – FAEN/UERN. O percurso metodológico se deu através de uma pesquisa 
de caráter qualitativa tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. A 
coleta de dados realizou-se no período de dezembro de 2011 a março de 2012, sendo a Faculdade de 
Enfermagem de Mossoró lócus do estudo e como atores sociais 08 (oito) alunos egressos do 
Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró. A partir deste estudo, pôde-se 
identificar que o grupo PETEM não visa apenas contribuir para a formação dos petianos e dos 
demais alunos da academia, com uma gama nova e diversificada de conhecimento acadêmico, mas 
assume a responsabilidade de contribuir para a sua melhor qualificação, como pessoa humana e 
como membro da sociedade. A ação do grupo e a dedicação dos alunos e da tutora permitem 
desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, a percepção da responsabilidade coletiva e do 
compromisso social. Além de permitir que estas capacidades se disseminem para os demais alunos 
da graduação, modificando e ampliando a perspectiva educacional de toda a comunidade 
acadêmica.  

 
PALAVRAS- CHAVE: Enfermagem; Formação; Programa de Educação Tutorial.  
 
INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Educação Tutorial – PET (PET) teve seu inicio em 1979, foi uma iniciativa 

empreendida pelo diretor da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), professor Claudio Moura Castro, a partir de experiências na Faculdade de Ciências 
Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Minas Gerais e de projetos similares 
desenvolvidos em universidades americanas (CASSIANI; RICCI; SOUZA, 1998).  

Inicialmente, esse projeto foi denominado de Programa Especial de Treinamento – PET 
com o objetivo de fortalecer o ensino superior no Brasil (RIGO et al., 2008; TOSTA et al., 2006). 
Em dezembro de 1999, o Programa teve sua gestão transferida para a Secretaria da Educação 
Superior do Ministério da Educação – SESu (SESu/MEC), ficando sua gestão sob a 
responsabilidade do Departamento de Projetos Especiais de Modernização e Qualificação do Ensino 
Superior (DEPEM). E em 2004, a sigla PET passou a significar Programa de Educação Tutorial ( 
BRASIL, 2007).  

Freitas (2008) ao realizar estudo sobre o PET menciona que a mudança de nome significou 
uma ampliação na sua concepção do programa, o qual passou a ter um caráter formativo muito mais 
sólido no desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão.  
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O programa quando idealizado, surgiu com o objetivo de formar novos lideres, alunos 
considerados de alto nível, que poderiam produzir ótimos resultados durante o curso de graduação, 
em buscar uma qualificação de excelente nível, tanto no que tange a formação especifica quanto à 
de cidadão e profissional consciente, além da disposição de disseminar esses benefícios na 
comunidade em que está inserido (PERINOTTO; BERNARDO, 1999).  

Regulamentado pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 e pelas portarias do MEC Nº 
3.385, de 29 de Setembro de 2005 e Nº 1.632 de 25 de setembro de 2006. O PET constitui-se em 
um Programa de Educação Tutorial desenvolvido para “apoiar grupos de alunos que demonstrem 
potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação em instituições de nível 
superior”, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
(BRASIL, 2007). 

O PET é composto por grupos tutoriais de aprendizagem que busca propiciar aos alunos 
participantes, condições para a realização de atividades extracurriculares, que complementem a 
formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso de 
graduação, ampliando e aprofundando os objetivos e conteúdos programáticos que integram sua 
grade curricular. O PET, portanto, propicia a melhoria da qualidade acadêmica dos cursos de 
graduação, constituindo-se como uma modalidade de investimento acadêmico que tem sérios 
compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais (BRASIL, 2007). 

O aluno que se candidata ao PET tem duas formas de vinculação no grupo: ser aluno 
bolsista ou não bolsista.  Os alunos não bolsistas estarão sujeitos aos mesmos requisitos de ingresso 
e permanência exigidos para os alunos bolsistas, inclusive quanto à participação no processo de 
seleção e às atribuições dos alunos bolsistas. A única diferença entre as duas modalidades é o 
incentivo financeiro mensal que os alunos bolsistas recebem, de acordo com a Política Nacional de 
Iniciação Científica, podendo ser concedido até a conclusão do curso de graduação.  
 O Programa de Educação Tutorial torna-se um divisor de águas para a qualificação da 
graduação no nosso País. Na compreensão do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das 
Universidades Brasileiras (ForGRAD), o PET é compreendido como: 

 
(...) estruturante nas ações de políticas públicas de qualificação da graduação, por 
engendrar nas atividades de ensino-pesquisa-extensão, exigências de articulação na 
formação em suas diferentes áreas, contribuindo sobremaneira para a melhoria do sistema 
de ensino superior, pelo fomento de práticas inovadoras e de repercussão social (LAFFIN, 
2008). 
 

Ao todo, em nosso país até o ano de 2006, conforme Brasil (2007), existiam cerca de 372 
grupos PET. Cerca de 30 desses grupos forma criados em 2006 e 44 em 2007. De acordo com 
Cassiani, Ricci e Souza (1998) até o ano de 1995, cinco desses grupos eram de enfermagem, dois 
localizados na região Sudeste e três na região Nordeste. Sendo um desses na cidade de Mossoró no 
Rio Grande do Norte, na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – FAEN/UERN. 

O Curso de Enfermagem, licenciatura plena e bacharelado da Faculdade de Enfermagem 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no intuito de oferecer uma formação 
acadêmica de excelente nível, visando à formação de um profissional crítico e atuante e de melhorar 
o ensino de graduação através do desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas 
através da atuação de bolsistas e não bolsistas como agentes multiplicadores entre o conjunto dos 
alunos do curso; decidiu, então, implantar o PET.  

Fernandes e Barbosa (2010) no estudo realizado sobre o grupo de Educação Tutorial do 
curso de enfermagem da FAEN/UERN, afirmam que o PET foi implantado, em novembro de 1991 
funcionando até os dias de hoje, sendo conhecido como Programa de Educação Tutorial em 
Enfermagem de Mossoró (PETEM).  
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O Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró, assim como o PET do curso 
de Ciências Sociais foram os pioneiros a ser implantados na UERN. Atualmente, existem 04 
(quatro) grupos tutorias: o PET Enfermagem, o PET Ciências Sociais, o PET Pedagogia e o PET 
Computação. 

Somando-se os anos de história do PETEM na Faculdade de enfermagem, são 20 (vinte) 
anos e 09 (nove) meses desenvolvendo uma formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos 
envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforçam 
a cidadania e a conscientização social de todos os participantes e a melhoria do curso de graduação.  

A formação do grupo PETEM na FAEN/ UERN consiste na participação de dezoito 
acadêmicos, sendo doze bolsistas e seis não bolsistas estando distribuídos entre os períodos do 
curso, sob a orientação da professora tutora. 

Fernandes e Barbosa (2010) acrescentam que a história do PETEM se confunde com a 
própria história da Faculdade de Enfermagem de Mossoró, que, por sua vez, se confunde com a 
história da enfermagem mossoroense. As autoras consideram o PETEM como um elemento 
desencadeador, estimulador, mediador de produção do conhecimento, possibilitando uma formação 
não apenas profissional dos sujeitos, mas também cidadã, construindo valores éticos e morais.  

Considerando a relevância do grupo PETEM para a formação acadêmica de qualidade dos 
alunos do curso de Enfermagem na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte e das inúmeras pesquisas e atividades desenvolvidas pelo grupo durante os seus 20 
(vinte) anos 09 (nove) meses de existência, esta pesquisa tem como objetivo geral proporcionar uma 
reflexão crítica sobre a relação do PETEM e suas contribuições para a formação do acadêmico na 
Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objeto o Programa de Educação Tutorial 
do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Parafraseando 
Minayo (2007) a investigação qualitativa visa compreender a lógica interna de grupos, instituições e 
atores quanto a valores culturais, representações sobre sua história, relações entre indivíduos, 
instituições e movimentos sociais, processo histórico, sociais e de implementação de políticas 
públicas e sociais. Desse modo, optamos por trabalhar nessa perspectiva, a qual nos permitirá 
compreender as opiniões, as compreensões e as experiências dos egressos do Programa de 
Educação Tutorial da Faculdade de Enfermagem de Mossoró.  

Enquanto instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, a qual, 
segundo Minayo (2007), deve ser compreendida como uma conversa realizada com a finalidade de 
conhecer a opinião, a compreensão do sujeito sobre um determinado assunto. Sendo esse diálogo 
conduzido por um roteiro de perguntas previamente estabelecido. À medida que a entrevista vai 
acontecendo, no entanto, o pesquisador pode tecer outros questionamentos a partir das repostas que 
estão sendo construídas. 

A coleta de dados empíricos realizou-se no período de dezembro de 2011 a março de 2012. 
Para a realização desta pesquisa contamos com a colaboração de 08 (oito) alunos egressos do curso 
de enfermagem que participaram do PETEM. A efetivação das entrevistas deu-se por meio do 
contato direto com esses alunos na própria Faculdade de Enfermagem, mediante roteiros semi-
estruturados. As entrevistas foram marcadas previamente, sendo abordados pontos relevantes sobre 
as contribuições do Programa de Educação Tutorial para a formação do acadêmico na Faculdade de 
Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Os dados coletados, através das entrevistas semi-estruturadas, foram analisados de acordo 
com a análise de conteúdo, a qual segundo Bardin apud Minayo (2007) conceitua como um 
conjunto de técnicas de analise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
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permitam a inferência de conhecimento relativo às condições de produção/recepção destas 
mensagens. 

Dentre as várias modalidades de análise de conteúdo, elencamos a análise temática como a 
que mais se aproxima do presente estudo, pois “comporta um feixe de relações e pode ser 
graficamente apresentada através de uma palavra, de uma frase, de um resumo” (MINAYO, 2007, 
p. 315).  

Desse modo, estabelecemos duas categorias de análise: O grupo PETEM: aprendizado 
complementar na formação acadêmica do enfermeiro e as atividades desenvolvidas no Programa 
para a Faculdade de Enfermagem. 

 Para a gravação das entrevistas foram utilizados aparelhos de áudio mp4 e as falas dos 
colaboradores foram transcritas conforme foram faladas verbalmente. Ressaltamos que na execução 
do trabalho de transcrição das vozes dos entrevistados consideramos a subjetividade e a 
fidedignidade contidas nas palavras dos nossos colaboradores. 

Para preservar a identidade dos participantes desta pesquisa foram nomeados pelo 
pseudônimo Egresso, sendo numerados de 1 a 8, dependendo da ordem na qual as entrevistas foram 
concedidas.  

Nesse ínterim, este estudo encontra sustentação teórica em vários pensamentos de autores 
como: Cassiani; Ricci; Souza (1998), Freitas (2008) Brasil (2007), Fernandes e Barbosa (2010), 
dentre outros, por discutirem sobre a formação acadêmica, o espaço da universidade e o Programa 
de Educação Tutorial como mecanismo que a universidade cria para o desenvolvimento da tríade: 
ensino, pesquisa e extensão. 

Para assegurar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, este 
trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (UERN). Portanto, esse estudo atende as Diretrizes e Normas Regulamentadoras 
de Pesquisas respaldada na resolução 169/96 sendo o estudo então aprovado segundo parecer nº. 
074 /2011, de 03/05/2012.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na coleta de dados realizada observa-se a predominância de sujeitos do sexo feminino. 

Silva (1996) descreve que o predomínio das mulheres no campo da enfermagem ainda é uma 
realidade. Esse fato é explicado em detrimento da carga histórica da enfermagem, onde a maioria 
dos ingressantes do curso de enfermagem são mulheres.  

Os egressos do PETEM que participaram do estudo foram alunos que tiveram sua 
formação no curso de Enfermagem nos anos de 1994 a 2011, período este compreendido desde a 
conclusão da 1ª turma até o último grupo concluinte do programa.  
 
Categoria I: O grupo PETEM: aprendizado complementar na formação acadêmica do 
enfermeiro 
              Observamos que o aprendizado complementar na formação dos acadêmicos do grupo 
PETEM, está de acordo com o determinado por Brasil (2007) ao definir que o Programa de 
Educação Tutorial constitui-se, portanto, numa modalidade de investimento acadêmico em cursos 
de graduação que tem compromissos epistemológicos, pedagógico, éticos e sociais. Com uma 
concepção baseadas nos moldes de grupos tutoriais de aprendizagem e orientado pelo objetivo de 
formar globalmente o aluno, assumindo a responsabilidade de contribuir para uma melhor 
qualificação como pessoa humana e como membro da sociedade.  
             Essa afirmação pode ser identificada na fala dos egressos 2, 3, 5 e 8, que participaram do 
estudo quando dizem: 
 

Fui da 1ª turma do PETEM e na época tínhamos uma carga horária intensa de estudos, 
organização de pesquisas, participação em todos os eventos possíveis e imaginários. No 
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decorrer de minha passagem pelo PETEM foi despertada a minha veia de pesquisadora e o 
compromisso que temos que assumir enquanto “elite intelectual” na construção de uma 
sociedade mais justa e ciente de seus direitos e deveres (EGRESSO 2). 
 
O PETEM é um programa que vai além da academia. É um programa que incentiva a leitura e 
consequente aprendizado, as boas condutas, o companheirismo, a formação do cidadão 
(EGRESSO 3). 
 
Creio que o principal seja a disciplina de trabalho em equipe, com debate intenso de ideias e 
ideais. Tudo que é feito no grupo passa por amplo debate e por planejamento verdadeiramente 
coletivo. (Egresso 5) 
 
Durante a minha participação no PETEM vivenciei muitas atividades e experiências que 
acredito que não era possível somente com o curso. Dessa forma, construir a concepção sobre 
o PET de um programa voltado para a complementação do ensino de graduação, pensado para 
tornar o aluno integrado à tríade de ensino pesquisa e extensão. É um programa que em minha 
opinião pode contribuir com o desenvolvimento do aluno em todos os aspectos (EGRESSO 
8). 

 
Martins (2008) acrescenta que a necessidade do novo perfil de profissional torna-se 

necessário devido às mudanças no mundo produtivo, à globalização, à aceleração do 
desenvolvimento tecnológico e na adição do Projeto Pedagógico do curso como instrumento de 
gestão, que tem como eixo específico o princípio pedagógico da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. Essa compreensão é reforçada na fala do egresso 6 quando diz: 
 

A formação acadêmica não consegue contemplar de forma ampliada os conhecimentos 
necessários para a atuação profissional, assim como na formação. O PETEM incentiva a 
pesquisa, o ensino e a extensão de forma indissociável, só com a graduação sem a 
participação no PETEM me sentiria despreparada (EGRESSO 6).  

 
Nessa perspectiva, Medeiros (2008) descreve em seu estudo sobre “as Bases Teóricas e 

metodológicas que fundamentam o modelo de ensino tutorial desenvolvido pelo PET”, que o 
programa dá ênfase ao aspecto cognitivo, ou seja, às formas como os indivíduos se apropriam do 
conhecimento/aprendizagem, baseando-se em autores como Tedesco et al (2004), que discutem a 
necessidade de mudança nas escolas tradicionais, despertando no estudante a necessidade de 
“aprender a aprender”. 

Koltermann e Silva (2008, p. 1) reforçam a concepção sobre o aprender a aprender, quando 
diz que: “Ensinar significa guiar e orientar o processo de aprendizagem é dirigir a aprendizagem 
que se manifesta no educado. Aprender tem tudo haver com o existir, e o existir é fazer saltos, 
crescer, ir além de si mesmo, na conquista de novos valores e novos comportamentos”.  

Observamos no diálogo do Egresso 4, que: “Os alunos que participam do PETEM 
demonstram capacidade de articulação. Ele tem mais iniciativa. É mais comunicativo. Está mais 
inteirado no mundo da pesquisa e do ensino, pelo foco que o próprio programa e o tutor dão aos 
mesmos”. 

Segundo Brasil (2007) o processo ensino-aprendizagem, passa por diversos aspectos, 
ressaltando a importância do papel do Tutor nesse processo. O tutor é o responsável pelo 
planejamento, execução das atividades bem como o desempenho do grupo sob sua orientação. Além 
de ter como missão estimular o aprendizado ativo e seguro dos seus membros, de acordo com as 
necessidades do grupo e do curso como todo. 

 
Categoria II: Atividades desenvolvidas no programa para a Faculdade de Enfermagem. 
 

Martins (2008) afirma que as atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial 
têm por objetivo melhorar a qualidade da formação dos integrantes do programa quando comparada 
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à formação daqueles que só fazem a graduação. O PET favorece o envolvimento, a participação e a 
troca de ideias e experiências entre seus integrantes. 

Nessa perspectiva, os egressos 3, 4, 5 e 6 corroboram com Martins (2008) quando afirmam:   
 

A partir do PETEM eu pude ampliar meus conhecimentos, me aperfeiçoar no que refere a 
falar em público. E tudo isso me ajudou muito na minha profissão, uma vez que estou 
constantemente interagindo com pessoas/usuários que dependem da minha orientação e 
conduta profissional (EGRESSO 3). 
 
O PET possibilita um amadurecimento acadêmico e pessoal, como: uma melhor 
desenvoltura em pesquisas, ensino, docência, postura em público, uma melhor 
comunicação, então tudo isso hoje em dia, eu aplico no meu trabalho enquanto enfermeira 
tutora de estagio supervisionado e de PSF (EGRESSO 4). 
 
Uma experiência riquíssima. Sempre comento que tenho muito mais saudades do PETEM 
do que da própria graduação, apesar de ter vivido intensamente ambos os espaços de forma 
bastante sadia. Participar do grupo me propiciou experiências que me levaram à docência. 
De um aluno tímido, calado, inexpressivo, passei a um discente proativo, participante 
(EGRESSO 5). 
 
O aluno PETEM, ele tem mais iniciativa. É mais comunicativo. Está mais inteirado no 
mundo da pesquisa e do ensino, pelo foco que o próprio programa e o tutor dão aos mesmos 
(EGRESSO 6). 

 
Podemos identificar que as atividades desenvolvidas pelos alunos do grupo PETEM são 

bastante diversificas. Os integrantes do grupo dedicam, pelo menos, 12 horas semanais com 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentre as quais podemos citar: organização de cursos, 
apresentação de seminários e palestras, discussão de textos e filmes, participação em eventos 
científicos, construção de artigos e relatórios, estudam uma língua estrangeira e informática, 
realizam pesquisas científicas, estudos monográficos, são permanentemente incentivados a 
prosseguirem seus estudos em nível de pós-graduação.  

As atividades extensionistas têm merecido destaque no grupo com o desenvolvimento de 
projetos institucionalizados, a exemplo, do “Saúde em foco nas ondas do Rádio” que acontece  
semanalmente, aos sábados, das 11:00 às 12:00h na FM Universitária do município de Mossoró, 
que tem como objetivos, promover e contribuir através do desenvolvimento de práticas de educação 
em saúde com a formação cidadã – individual e social dos ouvintes da FM Universitária 103.3, e de 
contribuir para a mudança dos processos de aprender e produzir em saúde dos alunos do curso de 
Enfermagem da FAEN/UERN. E do projeto “Primeiros Socorros nas Escolas” que tem como 
objetivo promover ações educativas de Primeiros Socorros para os professores de escolas públicas 
do Ensino Fundamental do município de Mossoró, com o intuito de discutir os potenciais de risco 
mais frequentes no cotidiano escolar e estimular a autonomia dos profissionais acerca dos primeiros 
cuidados em situações de urgência/emergência. 

 A realização de atividades como essas, tem favorecido uma formação acadêmica global dos 
alunos do grupo PETEM, por vivenciarem experiências não presentes nas estruturas curriculares 
convencionais, no desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do 
curso de Enfermagem da FAEN/UERN, colaborando assim para a integração dos mesmos no 
mercado profissional e uma melhor qualificação enquanto indivíduo e membro da sociedade.  

O PET possui, portanto, um cenário riquíssimo em seu cotidiano, possibilitando aos seus 
integrantes abraçarem comportamentos e atitudes semelhantes as que devem adotar como futuros 
profissionais em formação nos seus ambientes de trabalho.  

Xavier e Goulart (2008) apontam que, em qualquer carreira profissional, as características 
começam a ser lapidadas ou adquiridas em reuniões e discussões sadias, em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão nas quais a pluralidade do Programa proporciona aos seus integrantes.  
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CONCLUSÃO 

 
A realização deste estudo sobre a contribuição do Programa de Educação Tutorial em Enfer- 

magem para a formação do acadêmico na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte teve como passos iniciais rever a política de normatização do PET, com seus 
objetivos e finalidades para repensar a forma como vem sendo desenvolvido o trabalhado pelo 
grupo PETEM na Faculdade de Enfermagem. 

Frente ao exposto, entendemos que o PET é de suma importância na formação do 
profissional do novo milênio, visto que os objetivos desse programa buscam oferecer uma formação 
acadêmica de excelente nível aos alunos de graduação, de incentivar o ingresso na pós-graduação e 
de estimular a melhoria da qualidade de ensino de graduação através do desenvolvimento de novas 
práticas.  

O Programa de Educação Tutorial procura ampliar e aprofundar os objetivos da graduação 
realizando ações, que se configuram em atividades que dão a oportunidade de vivenciar 
experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando uma formação 
acadêmica global e inserido o discente a vivencia da tríade de ensino, pesquisa e extensão. 

Na FAEN podemos identificar que o grupo PETEM não visa apenas contribuir para a 
formação dos petianos e dos demais alunos da academia, com uma gama nova e diversificada de 
conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade de contribuir para a sua melhor 
qualificação, como pessoa humana e como membro da sociedade. A ação do grupo e a dedicação 
dos alunos e da tutora permitem desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, a percepção da 
responsabilidade coletiva e do compromisso social. Além de permitir que estas capacidades se 
disseminem para os demais alunos da graduação, modificando e ampliando a perspectiva 
educacional de toda a comunidade. Este desenvolvimento tem uma interação dinâmica de 
contribuição para o projeto Pedagógico de Curso, em processo de mútuo aperfeiçoamento. 

Ao realizarmos esta pesquisa percebemos a importância do PETEM para a instituição no 
qual ela é vivenciada. Enfrentamos, entretanto, obstáculos para a operacionalização da pesquisa 
haja vista que as produções científicas sobre o PET ainda são muito escassas. Há poucos trabalhos 
sobre a temática. Com isso, apontamos a necessidade de realizar mais estudos sobre o programa, a 
fim de compreendê-lo e de contribuir para o seu constante aprimoramento.  

Por fim, conclui-se que o Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró 
desenvolveu e continua desenvolvendo novas práticas e experiências pedagógicas, possibilitando a 
interação dos bolsistas e não bolsistas do PETEM com os corpos docentes e discentes da instituição, 
corroborando assim para uma formação acadêmica mais ampla, tendo em vista sua capacidade de 
refletir sobre aspectos que ultrapassam os limites da graduação. Oferecendo uma formação 
acadêmica de excelente nível, visando a formação de um profissional crítico e atuante, orientada 
pelo exercício da ética e da cidadania no curso de Enfermagem da FAEN/UERN. 
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A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 
HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

Mayara Dantas de Oliveira1; Cecília Nogueira Valença2; Linda Kátia Oliveira Sales.3 
 

RESUMO: O objeto deste estudo se constitui nas mudanças da formação em 
enfermagem a partir da implantação do sistema único de saúde, vivenciadas por uma 
docente de enfermagem. O objetivo deste estudo é compreender as mudanças na 
formação em enfermagem direcionadas ao SUS a partir da história de vida de uma 
docente de enfermagem que acompanhou o processo de implantação do SUS. Estudo 
qualitativo, através da história oral de vida, descrita por Meihy. Como instrumentos de 
coleta de informações, foram utilizados o caderno de campo e um roteiro de entrevista 
semiestruturada e para análise dos dados as três etapas da história oral, transcrição, 
textualização e transcriação. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pelo parecer numero 025/11 e CAAE 
0018.0.428.00-11. Podemos compreender com o estudo as características do modelo de 
saúde existente antes do SUS, privatista e hospitalocêntrico, como iniciaram as 
discussões para a criação do SUS e os principais programas que impulsionaram sua 
implantação, e finalmente o modelo de formação da época, biologista e mecanicista, 
totalmente despreocupado com o social do usuário, e as mudanças necessárias para 
formar profissionais condizentes com esse novo modelo.  

 
Palavras-chave: enfermagem; formação em enfermagem; sistema único de saúde. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O processo de trabalho da enfermagem, entendido como uma prática social 

no trabalho coletivo em saúde articula-se como processo crítico, reflexivo, permeado 
pelas etapas do assistir/intervir, ensinar/aprender, gerenciar e pesquisar, na perspectiva 
de melhoria da qualidade de vida dos envolvidos nesse processo, buscando ainda, a 
elaboração de decisões compartilhadas capazes de intervir no processo saúde-doença 
individual e coletiva.  (URBANETO; CAPELHA, 2004).  

A história do ensino da enfermagem sofreu influências dos diversos 
contextos de cada época. Portanto, há modelos implícitos nas relações de determinados 
períodos históricos, que refletem o cotidiano. (SCHERER; SCHERER; CARVALHO, 
2006). Assim, ao longo das transformações no modelo de saúde vigente no país, a 
história da formação em enfermagem também sofreu alterações e adaptações. 

A prática do enfermeiro, na atenção, na gestão ou na docência, necessita do 
desenvolvimento de saberes que permitem a compreensão do trabalho em equipe (a 
dinâmica que se constrói quando as pessoas operam em conjunto/grupo) e as 
possibilidades de coordenação/intervenção, para gerar situações de aprendizagem e 
transformação. (BARBATO; CORRÊA; SOUZA, 2010). 

Compreender a formação é essencial para reforçar as relações entre o ensino 
e o serviço, para promover ações reflexivas sobre suas práticas e até mesmo reformulá-

                                                            
1  Discente do curso de graduação em Enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
Campus Caicó. E-mail: mayarah_dantas@hotmail.com 
2 Pesquisadora responsável. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, Campus Caicó. E-mail: cecília_valenca@yahoo.com.br 
3 Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 
Caicó. E-mail: lindakatia.enfermagem@yahoo.com.br 
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las. Da articulação ensino/serviço podem surgir modificações significativas para o 
processo de ensinar e aprender na enfermagem. (NOAL; TERRA, 2009). 

Tendo em vista que as ações exercidas pelos futuros enfermeiros exigem 
grande responsabilidade, é indispensável uma atuação competente para a construção da 
integralidade do atendimento, um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Essa 
atuação abrange aspectos técnicos, políticos e relacionais, os quais, para serem 
desenvolvidos, demandam, por sua vez, a revisão de projetos político/pedagógicos das 
instituições formadoras. (DONATI; ALVES; CAMELO, 2010). 

Nesta perspectiva, o objeto deste estudo se constitui nas mudanças da 
formação em enfermagem a partir da implantação do sistema único de saúde narradas 
por uma docente de enfermagem, tendo como objetivo compreender as mudanças na 
formação em enfermagem direcionadas ao sistema único de saúde a partir da história de 
vida de uma docente de enfermagem, tendo como questão de pesquisa: quais as 
mudanças na formação em enfermagem direcionadas ao sistema único de saúde? 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Estudo de abordagem qualitativa, através do método da história oral, na 

modalidade história oral de vida. A história oral é um método de pesquisa que privilegia 
a realização de entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam, 
acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto 
de estudo. (MEIHY, 1994).  

Após a realização da entrevista, há a necessidade de transformar o relato 
oral em texto escrito para torná-lo disponível ao público. Para tanto, fazem-se 
necessárias as etapas de transcrição, textualização e transcriação, que de acordo com 
Meihy (1994), são respectivamente: a passagem rigorosa da entrevista em áudio para 
texto; a supressão das perguntas e mudança para um texto corrido onde se corrige 
regionalização dos termos e coerência e coesão das palavras;  parte em que se atua no 
texto de forma mais ampla, invertendo parágrafos, acrescentando ou retirando palavras. 

A amostra populacional será composta de uma docente do curso de 
graduação em enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), do campus Caicó, que vivenciou o processo de implantação do SUS. Wanda 
Horta foi escolhida com base no propósito deste estudo e nas características da 
individualização do método da história oral de vida, ora apresentadas, sendo a 
respondente qualificada para dar resposta à questão de pesquisa através do relato de sua 
história de vida.  

Como instrumentos de coleta de informações, utilizamos o caderno de 
campo e um roteiro de entrevista semiestruturada. O roteiro assim como a pesquisa 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERN pelo protocolo 025/11. 
Após a aprovação, a depoente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
nos concedendo o direito de realizar as entrevistas, que foram gravadas em aparelho 
Mp4 em três encontros. Tendo como eixos analisados o modelo de saúde vigente antes 
do SUS, o processo de fundamentação e implantação do SUS, e a formação em 
saúde/enfermagem na época em que a depoente se formou, assim como as mudanças 
gradativas necessárias para os profissionais atuantes no novo sistema de saúde. 

Após o término da transcriação o texto foi repassado ao depoente que nos 
concedeu a assinatura da carta de cessão, a última etapa da história oral, na qual o 
colaborador, após concordar com os dados contidos na entrevista, autoriza sua 
liberação. (MEIHY, 1994). 
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ATENÇÃO À SAUDE ANTES DO SUS E SUA CRIAÇÃO  
 
Em meados do século XX a assistência à saúde no Brasil não era direito de 

todos e pleno dever do estado. Segundo Escorel (2008) apenas em 1977 o governo 
começa a desenvolver um pensamento de seguridade social, aumentando suas 
responsabilidades com a população criando o Sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social (Simpas). Contudo as atividades estatais tinham pouca 
expressividade no que diz respeito a assistência médico-hospitalar-sanitária, 
basicamente desenvolviam ações campanhistas, melhoravam os hospitais existentes e 
fundavam outros, mas o atendimento era restrito à população contribuinte da 
previdência. 

O Simpas era composto por três institutos, o Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), o Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS) e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 
Social (Iapas). (ESCOREL, 2008). Algumas características desse modelo de saúde da 
época são relatadas a seguir:  

 
“Eu estava trabalhando em um hospital que era vinculado ao Inamps 
[Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social], um 
modelo bem privatista mesmo, e chegou um paciente com a receita médica 
de uma penicilina, conseguida numa casa de caridade, mas ele não tinha a 
carteira de contribuinte, então eu não podia aplicar o medicamento, porque 
era norma do hospital, e isso me deixava revoltada e foi fazendo com que eu 
me desencantasse com a enfermagem assistencial. Então assim, se por um 
lado aconteceu esse desencantamento pela forma que o paciente era tratado 
e também pela desvalorização do profissional de enfermagem na área da 
assistência, em contrapartida, a gente vinha ganhando espaço na medicina 
preventiva e no movimento sanitarista, e eu me encantei com o novo 
pensamento que se tinha da saúde, vista não somente como ausência de 
doença, mas se pensando no bem estar do indivíduo e do meio em que está 
inserido[...]. E eu fiz parte dos movimentos de luta, participando das 
militâncias enquanto estudante, e das discussões para a criação de um 
sistema que garantisse saúde de qualidade às pessoas [...]”. (Wanda Horta) 

 
 
A depoente especifica momentos vividos, enquanto estudante de 

enfermagem e enfermeira recém-formada, durante as décadas de 1970 e 1980 que foram 
de grandes revoluções e mudanças na política, na saúde e na formação em 
saúde/enfermagem no Brasil.  

A crise previdenciária, a redemocratização política do país e a pressão da 
população por melhores condições de moradia, infraestrutura e saneamento foram 
suficientes para iniciar um movimento que mobilizou estudantes, profissionais da saúde, 
da educação, sanitaristas, políticos e pessoas expressivas da comunidade, a Reforma 
Sanitária. O movimento teve origem na década de 1970, sendo idealizado por alguns 
intelectuais ligados à medicina preventiva, que se dedicavam a compreender o modelo 
assistencial vigente e criticá-lo.  

As manifestações em torno da reforma provocaram uma mudança repentina, 
que transformou conceitos, idealizou novas bases teóricas, lutando pela melhoria das 
condições de saúde e vida da população. (PINHEIRO, 2009).  

O marco da Reforma Sanitária e consequentemente para a criação do SUS, 
foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a qual discutiu e aprovou a unificação do 
sistema de saúde, o conceito ampliado de saúde, o direito de cidadania e o dever do 
Estado, elaborou novas bases financeiras do sistema e a criação de instâncias 
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institucionais de participação social. (ESCOREL, 2008). Em 1988 foi decretada a nova 
constituição brasileira que instituiu o SUS e os deveres do Estado em relação à 
assistência à saúde da população. 

Os princípios e diretrizes que orientam o SUS foram estabelecidos pela Lei 
orgânica da saúde: Universalidade, Igualdade e Integralidade na assistência. Esses 
princípios garantem que todos os cidadãos tem o direito de conseguir os serviços, 
independentemente de complexidade ou custo, e ainda que esses serviços sejam 
articulados e contínuos, atuando na prevenção e cura, e em ações individuais e 
coletivos. (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008). O SUS ainda garante a 
participação da comunidade e a descentralização político-administrativa. 

Segundo Barreto et al (2010), o conceito ampliado de saúde foi decisivo 
para que os serviços passassem a visualizar não só o indivíduo, mas o ambiente, a 
família e o coletivo. 

Todas essas mudanças, práticas e teóricas, proporcionaram a melhoria da 
assistência à saúde no Brasil, garantindo a universalização, equidade e integralidade no 
atendimento, princípios que regem o SUS. Surgiu a necessidade de profissionais e 
especialistas da área da saúde para por em prática os programas e estratégias 
ministeriais, e a rede de serviços do SUS, em suma tirá-lo do papel.  

 
IMPLANTAÇÃO DO SUS 

 
A década de 1990 testemunhou a transição de um modelo de saúde 

centralizado para um sistema de descentralização, tendo o cenário de governos 
municipais atuando com extrema importância no campo da saúde. Foram publicadas 
quatro Normas Operacionais Básicas (NOBs), respectivamente nos anos de 1991, 1992, 
1993 e 1996. (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008). 

A implantação do SUS e dos programas do Ministério da Saúde 
proporcionaram um crescimento de profissões e mudanças na formação, em saúde. 
Assim, a enfermagem, particularmente ganhou força, visibilidade e cresceu, ao longo 
dos anos, garantindo respeito pela sua importância no cuidado à população e 
manutenção da saúde. 

Essa ascensão deve-se, inicialmente, à implantação do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) no início da década de 1990, que colocou o profissional 
enfermeiro como capacitador, responsável por preparar e instruir os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), principal elo entre comunidade e equipe de saúde, 
proporcionando um crescente mercado de trabalho para os enfermeiros. (CARNEIRO, 
2008). O PACS também levou o SUS para os municípios, o que tornou as ações do 
governo mais reconhecidas e acessíveis. No discurso a seguir, compreendemos tal época 
da saúde/enfermagem no Brasil: 

 
 

 “Eu percebo que, a década de 90, ela foi importante para a enfermagem no 
Brasil. A criação do SUS, e principalmente a implantação do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde, que através de uma grande luta com outros 
profissionais e uma união da classe, nós conseguimos que fosse o enfermeiro 
o instrutor supervisor do ACS. Porque isso não veio determinado pelo 
Ministério da Saúde, não foi fácil convencer que o instrutor supervisor do 
Agente Comunitário de Saúde seria o enfermeiro. Nós tivemos assim, 
grandes debates, foi preciso força da categoria pra que a gente pudesse 
realmente conquistar esse espaço.”. “[...] Eu acredito que foi o PACS que 
alavancou a implantação do SUS no âmbito dos municípios, né, porque você 
vê que ele surge em 91, onde a gente sai da Lei 8.142, da 8.080 em 90 e em 
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91 a gente implanta o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e aí foi 
essa coisa mesmo da construção do SUS.”.  (Wanda Horta) 

 
O enfermeiro e o ACS no PACS trabalhavam com a população, produzindo 

juntos o cuidado, eles conheciam o território e seus riscos, além de promover educação 
em saúde praticando a prevenção e incentivando a população para o alto cuidado. Isso 
promovia um atendimento mais integral e igualitário, pois conhecia as dificuldades 
principais da população e suas potencialidades. 

 
“Uma das consequências do programa foi a redução da mortalidade 
materna e infantil, hoje a gente tem uma realidade diferente no Brasil e o 
PACS é um dos grandes responsáveis, os ACS junto com os enfermeiros 
realizaram um trabalho que precisa ser lembrado. As ações do PACS 
trabalhavam com aquilo que o povo tinha, visando suas necessidades e 
trabalhava junto com as pessoas. Então, nós tivemos que reaprender a fazer 
saúde em enfermagem agora com a participação do indivíduo. E isso marcou 
muito, essa trajetória, implantar por exemplo, o soro caseiro, para evitar a 
desidratação, trabalhando isso com as pessoas, praticando a educação em 
saúde, criando estratégias para que elas compreendessem o porque daquelas 
instruções.”. (Wanda Horta) 

 
Depois da experiência positiva com o PACS, foi criado em 1994 o 

Programa de Saúde da Família (PSF) para reorientar o sistema público tradicional, 
estimulando o cuidar em saúde direcionado à melhoria da qualidade de vida da 
população. O modelo assistencial proposto pelo PSF enfatiza medidas direcionadas ao 
indivíduo, família e comunidade, para atendê-lo mediante ações de promoção e proteção 
à saúde, colocando o enfermeiro e o ACS como principais atores desse processo. 
(CARNEIRO et al, 2008). 

Após o PSF várias ações governamentais foram distribuídas para a 
população, como por exemplo, campanhas de vacinação; exames preventivos do colo do 
útero e mama; vigilância epidemiológica; diagnóstico, tratamento e acompanhamento de 
doenças graves ou crônicas, como a tuberculose, hanseníase, diabetes e hipertensão 
arterial. E todas essas atividades contam com a colaboração do enfermeiro, seja na 
assistência, supervisão ou no levantamento de dados.  

Os enfermeiros não conseguiram espaço apenas no PSF, mas também como 
gestor dos programas, serviços e até mesmo dos outros profissionais que atuam na 
atenção à saúde, garantindo seu espaço e demonstrando competência e responsabilidade, 
como podemos perceber no discurso seguinte: 

 
“[...] participei da criação e implantação do PACS, atuei na gestão, como 
secretária de saúde do meu município, fui coordenadora do Programa Saúde 
da Família, da vigilância sanitária e da assistência medica do meu município 
Patos na Paraíba; presidi o conselho municipal de saúde da minha cidade e 
pela primeira vez era uma enfermeira que chefiava todo o serviço dos 
médicos assim, quebrando paradigmas, foi difícil, desafiador, mas foi 
possível numa relação dialógica de respeito e construção coletiva desse 
trabalho. Também tive a oportunidade de coordenar o Programa Nacional 
de Imunização no meu município após o processo de descentralização, no 
período de dez anos, e foi com essa descentralização que a gente conseguiu 
uma cobertura vacinal de 98% da população.”. (Wanda Horta) 
 
 

Podemos perceber com o discurso a autonomia adquirida pelo enfermeiro 
nas áreas de assistência, gestão e vigilância sanitária e epidemiológica, identificando 

Anais do VIII SIC 913

ISBN 978-85-7621-051-1



também as dificuldades encontradas pela depoente na quebra de antigas ideias e 
concepções. A partir do novo cenário da saúde brasileira e de um perfil profissional em 
constante mudança, a formação em enfermagem não podia ser a mesma, agora tinha a 
preocupação de preparar um enfermeiro, com novas atribuições e responsabilidades e 
com um processo de trabalho voltado para, ensinar/aprender, assistir/intervir e 
gerenciar. 

 
FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NO BRASIL ANTES E DEPOIS DO SUS 
  

No início do século XX a formação na área da saúde era impulsionada pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico, o que promoveu uma verdadeira revolução 
nas ciências biomédicas. Esses rumos possibilitaram a construção do modelo biomédico 
de atenção à saúde, caracterizado pelo biologicismo, centrado na figura do médico, 
individualista e extremamente especializado, com ênfase na medicina curativa e na 
exclusão de práticas alternativas. (BINZ; MENEZES FILHO; SAUPE, 2010).  

O modelo biomédico de saúde/doença unicausal, biologicista, foi criado nos 
Estados Unidos na década de 1910, o Relatório Flexner fruto de uma observação à 
várias universidades americanas e serviu de base para o mundo todo, nele era 
desconsiderado as dimensões social, psicológica e econômica da saúde. A ênfase no 
modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, conduziu os programas 
educacionais da área de saúde a uma visão reducionista. (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

Podemos perceber as características do modelo na seguinte fala: 
 
 

“Eu me formei nos anos 70, época em que o Brasil passava por a ditadura 
militar e que o método de ensino na área da saúde era muito tecnicista, 
biologicista e hospitalocêntrico. A formação era voltada para a doença, para 
o serviço e visava um profissional para servir ao médico. O modelo de saúde 
que existia antes do SUS era totalmente assistencial, os profissionais tinham 
uma visão biologicista, tecnicista, focados nos procedimentos, tinham a 
doença como centro de tudo, o paciente vinha em segundo plano no 
atendimento, e a importância de se conhecer sua condição de vida, 
atividades que desenvolvia, alimentação e antecedentes era desconhecida ou 
simplesmente ignorada.”. (Wanda Horta) 

 
 

Essa característica é ratificada pela história da enfermagem, a qual evidencia 
que o sistema nigthingaleano e a hegemonia do modelo médico-assistencial privatista 
tem o hospital como principal espaço de trabalho, sendo o enfermeiro preparado desde a 
formação para estar em segundo plano em um ambiente em que normalmente seguiria 
ordens. No sistema criado por Florence Nigthingale no final do século XIX, a formação 
do enfermeiro era realizada com ênfase nas técnicas, em que a habilidade manual, a 
capacidade de memorização, a postura e a mecânica corporal no desenvolvimento das 
técnicas eram imprescindíveis, além do capricho, da organização e da perfeição. 
(BARRETO et al, 2010). 

 
“Na época em que me formei a enfermagem era pouco valorizada, não era 
bem vista pela sociedade e éramos tratados muito mal. Pra você ter ideia, eu 
trabalhei em um hospital que eu era a única enfermeira e eu fiquei feliz 
quando ele fechou, porque eu não tinha direito a uma cadeira pra sentar, 
além de existir diferença entre a comida dos médicos e dos outros 
profissionais do hospital. Mas foi nessa época também, que a saúde pública 
estava nascendo, com sua medicina preventiva, focando-se na saúde do 
homem. Na faculdade a gente começou a discutir sobre os assuntos e 
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recebemos habilitação em saúde pública, e eu me encantei. E aí a gente lutou 
a minha geração, ela lutou muito por respeito, nós lutamos pela garantia de 
maiores espaços profissional, e junto com o SUS, com a criação do SUS, a 
gente conseguiu muitas conquistas. O perfil do profissional de enfermagem e 
seu espaço nos serviços de saúde foram sofrendo mudanças, e as instituições 
formadoras tiveram que adequar as disciplinas e metodologias na academia 
para essa nova representação que o enfermeiro vinha adquirindo.”. (Wanda 
Horta) 

 
Então, com a criação de um novo modelo de assistência à saúde, e, 

principalmente, pela própria mudança no pensamento que se tinha e que se passou a ter 
de saúde, a formação dos novos profissionais tinha que seguir essa nova percepção e ser 
pautada nesse novo modo de ver a saúde e como era a melhor forma de cuidar das 
pessoas, 

 
“ [..] diante dessa lógica e diante dessa realidade, houve a necessidade 
também, de formar esse profissional agora com uma visão mais ampliada de 
saúde [...].”. (Wanda Horta) 

 
Diante de tantas mudanças e conquistas percebemos ainda que se faz 

necessário uma reestruturação pedagógica, fundamentada nos pilares da educação 
contemporânea no sentido de formar profissionais com capacidade de aprender a 
aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser, 
garantindo a capacitação de enfermeiros com competência para atuar com autonomia e 
discernimento, a fim de assegurar a integralidade da atenção à saúde com qualidade, 
eficiência e resolutividade. (SILVA et al, 2010). 

A formação foi ao longo dos anos pautando-se para um profissional 
generalista, com uma visão de saúde mais ampliada, preocupado com o social das 
pessoas e com a saúde de sua população, voltando seu trabalho para a promoção da 
saúde e prevenção de agravos, preparando-o para atuar na assistência e na gerencia do 
SUS.  
 
CONCLUSÃO 

 
O conceito sobre o que é saúde e sobre sua reestabilização vem sofrendo 

mudanças impulsionadas pelos modelos políticos, pelas descobertas microbiológicas, 
tecnológicas, pensamentos filosóficos e novos conceitos que ampliaram suas definições 
e o modo de se cuidar do indivíduo. Antes se preocupando apenas com o biológico e 
visando uma formação hospitalocêntrica e biologicista, modelo médico-assistencial e 
unicausal, passando a acreditar na multicausalidade, preocupando-se com o ambiente, o 
social e o econômico do indivíduo, procurando uma formação que propicia ao 
profissional uma visão mais ampliada do indivíduo.  

No âmbito nacional, um dos principais marcos para uma mudança radical e 
contínua do modo de se enxergar o processo de saúde/doença da população foi a criação 
do SUS e as iniciativas criadas pelo governo para sua efetivação. O SUS está previsto 
nas suas regulamentações em todas as ações e serviços à saúde, sejam eles preventivos 
ou curativos, prestados por órgãos e instituições públicas sejam elas municipais, 
estaduais, federais ou fundações, administrados ou mantidos direta e indiretamente pelo 
Poder Público. 

Assim sendo, foi necessário repensar a formação em saúde/enfermagem, 
tendo em vista que esta torna-se a gênese das transformação e das concepções dos 
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acadêmicos e futuros profissionais de saúde para um ideário compromissado com a 
construção e implementação do SUS.  

Com a intenção de transformar o acadêmico em um profissional 
comprometido com as pessoas, o país, o processo ensino/aprendizagem, a atenção à 
saúde e a gestão, permitindo o conhecimento da realidade do SUS. O preparando para 
atuar dentro desse sistema, conhecendo em loco seus desafios, conquistas, deficiências, 
mas, sobretudo sua importância para a população. 
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A FORMAÇÃO EM SAÚDE/ENFERMAGEM ENQUANTO ESPAÇO DE 
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 

 

Sthefane Danielle Félix Tavares1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2 

 
RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo levantar as possibilidades apresentadas pela formação em 
saúde/enfermagem para se constituir em espaço de consolidação do SUS. Para alcançar o 
objetivo proposto realizamos uma criteriosa revisão bibliográfica sobre o processo de construção e 
consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS, identificando os desdobramentos para a formação em 
saúde/enfermagem. Posteriormente, estudamos os documentos relativos ao processo de formação do 
enfermeiro, em especial os programas das disciplinas cursadas no primeiro semestre letivo da 
formação. O estudo possibilitou apreender que ainda que complexo e contraditório, o movimento 
pela reorganização da atenção à saúde também vem avançando, de modo especial com a 
implantação da Estratégia Saúde da Família. Significa colocar o SUS como interlocutor nato 
das instituições formadoras na formulação e implementação dos projetos políticos de 
formação dos profissionais e não como mero campo de estágio em aprendizagem prática. 
Concluímos que intenção de transformar o processo de formação e a gestão do trabalho em 
saúde não pode ser considerada como ato eminentemente técnico. Trata-se de uma ação 
política uma vez que envolve mudanças nas relações estabelecidas; nos processos, nas 
práticas em saúde e nos atores envolvidos e exige uma articulação intra e intersetorial. No 
caso da formação na área da saúde, ao adotar os princípios e diretrizes constitucionais do 
SUS, como determinante na formulação da política no SUS para a mudança na graduação, 
amplia a responsabilidade social da universidade, uma vez que atende a exigências das lutas 
nacionais por saúde realizadas no contexto da reforma.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Formação; SUS 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, nas décadas de 70 e 80 do século XX, no contexto da luta pela 
democratização do país, originou-se o movimento pela reforma sanitária, culminando com a 
criação do SUS na Constituição Federal de 1988. A Constituição significou marco histórico, 
nos anos 1980, na política social, em função da reorganização institucional do sistema de 
proteção social brasileira que altera profundamente a natureza das relações 
intergovernamentais. Os traços estruturais desse novo sistema foram marcados pela 
descentralização, pela crítica ao padrão autoritário no que se refere à centralização decisória e 
financeira, pelo reconhecimento da dívida social, pela consolidação do regime democrático, 
pela prioridade ao crescimento ao emprego, pelo aumento do salário real e melhor 
distribuição da riqueza e da renda. 

No entanto, apesar do significativo avanço legal, a Constituição assume um caráter 
frágil e inacabado tendo em vista a necessidade de uma legislação complementar que 
assegurasse a consolidação efetiva do projeto reformista. Entretanto, essa legislação 
concentrou-se, nos anos 1990, em um contexto político e econômico marcadamente hostil ao 
projeto reformista. Assim, a partir de 1989, momento previsto para iniciar a construção da 
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legislação complementar, se instala um período de reversão de todo o processo, definindo a 
contrarreforma impulsionada por forças políticas conservadoras (VAZQUEZ et al., 2004). 

O governo Collor de Mello, nos anos 1990, inseriu o Brasil no contexto de reformas 
conservadoras que se expressam na ampliação do escopo e da importância das ações 
assistenciais e clientelistas na agenda estatal; esvaziamento da estratégia reformista em 
diversos setores, gerando descontinuidade e paralisia decisória; desmonte orçamentário e 
burocrático no campo social, logo após a promulgação da Constituição; oposição sistemática 
do executivo no processamento constitucional da agenda reformista.  

Enquanto o governo Collor tenta desfigurar as inovações implementadas pela 
Constituição de 1988 no que se refere à questão social, durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso, a estratégia reformista é retomada. Porém, os avanços pretendidos e alcançados 
foram enfraquecidos, e, em alguns casos, impedidos em função do impacto da política 
econômica adotada que, por um lado, pressiona e reduz os recursos financeiros e os direitos; 
por outro, amplia a demanda por proteção social.  

Na década de 1990, configurou-se a existência de expressivo contingente de atores 
sociais empenhados na construção e consolidação do SUS. Entre esses atores, citamos os 
secretários municipais e estaduais de saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde-
COSEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde-CONASEMS, os 
trabalhadores de saúde, o Conselho Nacional de Saúde-CNS, os Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde, diversas entidades e organizações não-governamentais. 

Trata-se de um contingente bastante heterogêneo, mas que conquistou avanços 
inegáveis nas formas de gestão do SUS e na constituição de espaços democráticos de 
negociação, no processo de descentralização da saúde, na ampliação da rede pública de 
serviços, no aumento da cobertura e do acesso (SANTOS, 2000). 

Apesar das críticas, a existência desse movimento social, de organicidade variável, 
possibilitou defender o setor saúde de orientação neoliberal geral de enxugamento do Estado e 
de diminuição dos investimentos públicos na área social. Ao contrário, o avanço na 
construção do SUS tem implicado compromissos crescentes do Estado com o financiamento, 
prestação e regulação das ações em saúde (SANTOS, 2000; GERSCHMAN, 1997). 

Ainda que complexo e contraditório, o movimento pela reorganização da atenção à 
saúde também vem avançando, de modo especial com a implantação da Estratégia Saúde da 
Família. Porém, em conseqüência, têm crescido as pressões e demandas pelas mudanças na 
formação dos trabalhadores de saúde. Essa demanda crescente tem surgido de diversos 
segmentos, como usuários e gestores de todas as esferas do sistema (CAMPOS; BELISÁRIO, 
2001). 

Porém, é esse cenário contraditório que abre perspectivas para o movimento de 
mudanças na formação dos trabalhadores. Assim, o SUS tem assumido um papel mais ativo 
na reorganização das estratégias e modos de fazer saúde que, por sua vez, tem sido capazes de 
provocar desdobramentos nas estratégias e modos de ensinar e aprender. 

Descortinar esta realidade se constituiu em objeto de estudo que tem como objetivo 
levantar as possibilidades apresentadas pela formação em saúde/enfermagem para se 
constituir em espaço de consolidação do SUS.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para alcançar o objetivo proposto realizamos uma criteriosa revisão bibliográfica sobre o 
processo de construção e consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS, identificando os 
desdobramentos para a formação em saúde/enfermagem.  

A revisão bibliográfica significa a tentativa de resolver um determinado problema por 
meio de referenciais teóricos encontrados na literatura. Se constitui, portanto, em uma 
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diversidade de conhecimentos humanos produzidos em obras cuja base fundamental se refere 
a condução “do leitor a determinado assunto e à produção, coleção, armazenamento, 
reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas para o desempenho da 
pesquisa” (FACHIN, 1993, p. 102). 

Posteriormente, estudamos os documentos relativos ao processo de formação do enfermeiro, 
em especial os programas das disciplinas cursadas no primeiro semestre letivo da formação.  

Após este momento o material foi submetido a um novo exame onde foram 
estabelecidas relações e associações entre eles e, assim, passando então a combiná-los, separá-
los ou reorganizá-los. Esse movimento visa ampliar o campo de informações, produzindo um 
novo conhecimento.  

Este projeto não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN uma vez que se trata de estudos de 
revisão de literatura e documentos que estão acessíveis à consulta pública na FAEN. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Historicamente, o modelo que tem orientado o processo de formação dos trabalhadores 
da área de saúde é de abordagem biologicista, medicalizante e procedimento-centrada. O 
modelo pedagógico hegemônico de ensino é centrado em conteúdos, organizado de maneira 
compartimentada e isolada, fragmentando os indivíduos em especialidades clínicas, centrando 
as oportunidades de aprendizagem na clínica, incentivando a especialização precoce. 

Algumas iniciativas têm se constituído em gestos no sentido de introduzir mudanças 
no processo de formação visando superar esse modelo. Entre elas, citamos o Programa de 
Interiorização do Trabalho em Saúde-PITS; Capacitação e Formação em Saúde da Família; 
Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem-PROFAE; Desenvolvimento 
Gerencial das Unidades Básicas de Saúde-GERUS; Especialização em Gestão de Sistemas e 
Serviços de Saúde; Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares de Graduação em 
Medicina-PROMED; mestrados profissionais; cursos de formação de conselheiros de saúde e 
de agentes do ministério público para o fortalecimento do controle social no SUS; entre outros 
(BRASIL, 2004). 

Todas essas iniciativas propõem ou possibilitam processos cooperativos entre as 
instituições formadoras e o sistema de saúde. No entanto, por se apresentarem de forma 
múltipla e fragmentada, bem como orientadas por concepções heterogêneas, constituíram-se 
em ações limitadas no sentido de alimentar processos de mudança. Por outro lado, não 
desafiaram os diversos atores para assumir uma postura de mudança de suas práticas e do 
trabalho coletivo. 

A crítica em torno desse modelo de formação vem se acumulando há muitos anos e 
constituindo-se em movimentos organizados de docentes e estudantes em busca de estratégias 
para a inovação e mudança na orientação e organização dos cursos.  

Porém, a formação, isoladamente, não é suficiente para provocar a mudança. Assim, a 
qualificação das equipes nacionais, estaduais e municipais, de condução das diversas áreas 
técnicas, é parte integrante desse projeto, visando apoiar as demais esferas de gestão, sempre 
estimulando a descentralização da gestão e a regionalização da atenção bem como a 
permeabilidade ao controle social.  

Desse modo, as políticas definidas para orientar a formação e o desenvolvimento de 
trabalhadores para o setor, tem, como pressuposto, a articulação entre os componentes da 
gestão, da atenção, do ensino e do controle social, denominado, pelo Ministério da Saúde, o 
quadrilátero da educação permanente em saúde. O processo de mudança requer, como base de 
sustentação, o profícuo diálogo das instituições formadoras com a rede de gestão da política e 
da atenção à saúde, bem como com o órgão de controle social. 
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Significa colocar o SUS como interlocutor nato das instituições formadoras na 
formulação e implementação dos projetos políticos de formação dos profissionais e não como 
mero campo de estágio em aprendizagem prática. 

A Constituição Federal estabelece que compete ao SUS ordenar a formação de 
recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 1988). A Lei Orgânica da Saúde afirma que a 
política para os trabalhadores da área deve cumprir o objetivo de organizar um sistema de 
formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal (BRASIL, 1990). Não significa dizer que o setor 
educacional fica fora do ordenamento da formação ou da organização do sistema de 
formação. Esse setor detém os instrumentos de gestão e a legitimidade de regulação da 
educação nacional. Entretanto, as funções sociais do ordenamento, controle, fiscalização, 
auditoria e avaliação são funções do Estado e assumem características próprias no setor da 
saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A intenção de transformar o processo de formação e a gestão do trabalho em saúde 
não pode ser considerada como ato eminentemente técnico. Trata-se de uma ação política uma 
vez que envolve mudanças nas relações estabelecidas; nos processos, nas práticas em saúde e 
nos atores envolvidos e exige uma articulação intra e intersetorial. 

No caso da formação na área da saúde, ao adotar os princípios e diretrizes 
constitucionais do SUS, como determinante na formulação da política no SUS para a 
mudança na graduação, amplia a responsabilidade social da universidade, uma vez que atende 
a exigências das lutas nacionais por saúde consolidadas nas Conferências Nacionais de Saúde 
realizadas no contexto da reforma.  
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SUS E DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
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RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem se consolidando como uma estratégia que 
busca aprimorar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a introdução das 
equipes de saúde bucal na ESF, foi firmado um importante campo de trabalho para os cirurgiões-
dentistas no SUS. Este estudo objetiva conhecer o perfil de formação dos profissionais de 
odontologia inseridos na ESF do município de Caicó (RN), buscando investigar se esse perfil é 
adequado às diretrizes e objetivos desse programa. Trata-se de uma pesquisa exploratória de 
natureza quantitativa, que utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário semi-
estruturado aplicado a 23 dentistas atuantes na ESF de Caicó (RN). Os dados foram analisados a 
partir de estatística descritiva, utilizando-se o programa Excel 2007. Os resultados evidenciaram 
que 56,5% dos Cirurgiões-Dentistas são do sexo masculino, com faixa etária entre 21 e 40 anos de 
idade, cerca de 82,6% tem 10 anos deformados com graduação na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Quanto à capacitação 82,6% possui especialidade em determinada área da 
odontologia. 60,8% não considera a formação recebida na graduação adequada para atuação na 
ESF. 100% realizam atividades relacionadas à promoção e prevenção de saúde, executadas na 
própria unidade ou em escolas e associações de grupos. 78,3% confirmaram a necessidade de 
mudanças na formação de futuros profissionais. Concluiu-se que a formação desses profissionais 
não é adequada para atuação na ESF, sendo a qualificação/capacitação dos mesmos um caminho 
para alcançar uma maior qualidade dos serviços de atenção à saúde pública. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Estratégia Saúde da Família (ESF); Formação em Odontologia; Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 

INTRODUÇÃO  
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988, sendo 
definido, de acordo com a Lei 8.080, como um sistema de caráter público, formado pelo conjunto 
de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, 
caracterizando uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada, com direção única em cada esfera 
do governo e sob controle de seus usuários, que tem como objetivo o reordenar os serviços e ações 
de saúde (ALMEIDA et al., 2010). 

Com a criação do SUS, a saúde no Brasil passa a ser caracterizada pelo fortalecimento da 
atenção básica, a partir do desenvolvimento de ações estratégicas, dentre as quais se destaca a 
Estratégia Saúde da Família (ESF), introduzida no país pelo Ministério da Saúde, em 1994. Essa 
estratégia consiste numa tentativa de consolidar a Reforma Sanitária e fortalecer o SUS.  Nesta, 
prioriza-se o atendimento integral, contínuo, com equidade e resolutividade, por meio de prática 
humanizada, e desenvolvimento de ações de prevenção e promoção de Saúde. Além disso, a 
estratégia busca seguir as diretrizes e princípios básicos de universalização, descentralização, 
integralidade e participação da comunidade, preconizados pelo SUS. Outra característica  da ESF é 
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apresentar caráter substitutivo das práticas tradicionais, práticas sob responsabilidade da unidade 
básica de saúde e estímulo ao desenvolvimento do trabalho em equipe multiprofissional 
(MORETTI-PIRES; RODRIGUES et al., 2009). 

Inicialmente, as equipes de saúde da família eram compostas por um médico, uma 
enfermeira, um auxiliar de enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde. Em outubro 
do ano 2000, o Ministério da Saúde, pela Portaria nº 1444 (BRASIL, 2000), consolidou a inclusão 
da saúde bucal na ESF. Apesar de tardia, a inclusão das Equipes de Saúde Bucal às equipes de 
saúde da família, já existentes, representou um grande avanço para a Odontologia, acarretando uma 
nova perspectiva que propõe a reorganização do modelo de atenção e ampliação do acesso às ações 
de saúde, garantindo atenção integral aos indivíduos e às famílias objetivando uma melhoria dos 
índices epidemiológicos de saúde bucal (ALMEIDA et al., 2010). 

Avanços importantes foram conseguidos com a implantação da Equipe de Saúde Bucal 
(ESB) na ESF tais como: mudança na prática assistencial, inserção de outras categorias 
profissionais, como Técnicos em Higiene Bucal (THB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) na rede de 
serviços municipais e participação conjunta de instituições de ensino superior no desenvolvimento 
das atividades, propiciando uma expansão dos serviços odontológicos para além dos consultórios e 
clínicas particulares e firmando a ESF como uma importante fonte de emprego para o cirurgião-
dentista na conjectura atual (BARBOSA, BRITO e COSTA, 2007; ARAÚJO e DIMENSTEIN, 
2006). 

Com o advento da Estratégia Saúde da Família, a abordagem sanitarista voltou-se para uma 
proposta de inversão do modelo assistencial que, até então, era técnico-assistencial e restrito à 
clientela reduzida. Passou-se, então, para uma abordagem com ênfase na atenção básica e partindo-
se do núcleo familiar. Na atualidade, percebe-se que este novo paradigma de formação voltado para 
a realidade social, apesar de já estar presente no pensamento acadêmico com relação atenção em 
saúde bucal, não se mostra evidente na prática, pois a maioria dos profissionais egressos das 
universidades de odontologia recebeu uma educação voltada para o tecnicismo (ARAÚJO e 
DIMENSTEIN, 2006; PINHEIRO et al., 2008). 

De acordo com Araújo e Dimenstein (2006), o cirurgião-dentista que trabalha na ESF 
depara-se com muitos desafios, pois recebeu uma formação voltada para questões biológicas, 
curativas e técnicas, com pouca ênfase nos fatores socioeconômicos e psicológicos do processo 
saúde-doença, bem como para o desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção da saúde, 
estando, muitas vezes, despreparado para atuar neste novo modelo de atenção. 

Na tentativa de mudar essa realidade, se faz necessário por parte das universidades uma 
postura diferenciada na condução dos cursos de graduação, promovendo a integração de recursos 
humanos na formação acadêmica do profissional de Odontologia, a fim de preparar os futuros 
profissionais para a atuação não apenas em consultórios e clínicas privadas, mas nos serviços 
públicos, e incentivá-los à prática de ações de promoção e prevenção de saúde na assistência básica, 
e dessa forma contribuir para a inversão do modelo assistencial de saúde, ainda hegemônico, 
caracterizado pela assistência à doença em detrimento da promoção da saúde, pela prática técnico-
biologicista (BARBOSA, BRITO e COSTA, 2007; ARAÚJO e DIMENSTEIN, 2006). 

A partir do ano 2000, novas Diretrizes Curriculares Nacionais surgiram para os cursos da 
área da Saúde, entre eles o de Odontologia, com o objetivo de formar profissionais mais 
competentes e habilitados para atuar com qualidade e resolutividade no Sistema Único de Saúde 
(SUS), reforçando a necessidade da inserção de acadêmicos em cenários reais de práticas dos 
serviços de saúde para desenvolvimento de espírito crítico, sensibilidade social e humanismo, bem 
como do trabalho em equipe para melhorar o contato com o usuário no atendimento individual. Tais 
diretrizes representam um grande desafio para as instituições que precisarão sair de um modelo 
centrado no diagnóstico, tratamento e recuperação de doenças para um novo modelo de promoção 
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de saúde, prevenção das doenças e cura das pessoas nos mais distintos cenários (SALIBA et al., 
2009; COTTA et al., 2006). 

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é conhecer o perfil de formação acadêmica do 
cirurgião-dentista inserido na Estratégia Saúde da Família do município de Caicó/RN. Além disso, 
buscou-se investigar se esta formação apresentou-se adequada às diretrizes e objetivos da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), no que tange às questões de promover, proteger e recuperar a saúde da 
população, além de compreender a experiência de trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde 
bucal no município pesquisado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este estudo foi desenvolvido no período de dezembro de 2011 a Março de 2012 no 

município de Caicó – RN. Os sujeitos da pesquisa foram todos os vinte e três (23) cirurgiões 
dentistas que trabalhavam nas Equipes de Saúde Bucal integrados na Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) do município. A técnica de coleta de dados empregada foi uma entrevista semi-estruturada, 
composta de perguntas abertas e fechadas. 

No roteiro de entrevista foram consideradas variáveis como gênero, idade, tempo de 
formação, tempo de atuação e capacitação na ESF, trabalho em equipe multiprofissional, 
epidemiologia, ações e atividades de promoção e prevenção de saúde. 

A análise dos dados foi realizada a partir de estatística descritiva. Foi utilizado para análise o 
programa Excel 2007. 

A pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em seres 
humanos contidas na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1996). O projeto 
e seus anexos foram encaminhados ao Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) para análise e recebeu parecer favorável sob Parecer nº 068/11. 

Visando garantir que todos os direitos dos sujeitos da pesquisa fossem respeitados, foi 
entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, no qual foi 
assinado pelos entrevistados, ficando uma cópia em seu poder. Foram garantidos a participação 
voluntária e o anonimato do sujeito pesquisado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Ao estudar os cirurgiões-dentistas da rede municipal de Caicó-RN partiu-se da hipótese de 
que haviam lacunas importantes entre a sua formação, em nível da graduação e preparo para sua 
inserção na rede básica de saúde do município.  

Dos 23 cirurgiões-dentistas entrevistados, 56,5% (13) são do sexo masculino e 43,5% (10) 
do sexo feminino. Esses achados diferem do que foi observado por Vilarinho, Mendes e Prado 
Júnior (2007) e Villalba, Madureira e Barros (2009), que apontaram a predominância de 
profissionais do sexo feminino atuando no serviço público. 

A idade dos profissionais entrevistados encontrou-se entre 21 e 40 anos, o que se aproxima 
aos achados de Rodrigues et al. (2009), em seu estudo sobre o perfil dos cirurgiões-dentistas de 
Feira de Santana (BA), cuja faixa etária observada entre os profissionais foi de 23 e 45 anos de 
idade. A faixa etária encontrada no estudo denota a predominância de um grupo jovem de 
profissionais de saúde da Odontologia no ESF do município de Caicó/RN. 
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Quanto ao ano e local de formação, 82,6% (19) do grupo pesquisado possui até 10 anos de 
formado e 73,9% (17) fizeram sua graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).  Em relação ao tempo de atuação no serviço público, dos 23 profissionais entrevistados, 
73,9% (17) atuam a mais de cinco anos e 73,9% (17) também atuam no setor privado, prestando 
atendimento na ESF e em consultório particular. Estes achados apontam para uma realidade que 
refere cirurgiões-dentistas com formação recente atuando no município de Caicó/RN e assemelha-
se ao observado por Araújo e Dimenstein (2006), ao analisarem o perfil do cirurgião-dentista 
inserido na ESF, no Estado do Rio Grande do Norte, encontraram também maior predominância do 
tempo de formado no período de até 5 anos. Diferente dos achados de Vilarinho, Mendes e Prado 
Júnior (2007), em estudo do perfil dos cirurgiões-dentistas integrantes da ESF realizado em 
Teresina (PI), que encontraram um período de 17 a 23 anos de graduados. 

Rodrigues et al. (2009), estudando o perfil dos cirurgiões-dentistas de Feira de Santana 
(BA), também observaram que a maioria dos entrevistados (92%) declararam ter inserção pública e 
privada. Os resultados obtidos revelaram a existência de algumas incompatibilidades entre os 
propósitos normativos da ESF e as condições objetivas para o exercício da prática profissional em 
Odontologia, achado esse compatível com Chaves (2008).   

Quanto às especialidades 82,6% (19) dos entrevistados afirmou possuir especialização nas 
áreas de ortodontia, prótese, saúde coletiva, dentística ou endodontia (Figura1).  

 

Figura 1. Distribuição dos cirurgiões-dentistas segundo especialidades. Caicó-RN, 
2012. 

 
Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram o estudo de Morita et al (2010) ao 

estabelecer o perfil do cirurgião-dentista brasileiro, no qual revela que a especialidade odontológica 
que possui o maior número de dentistas no Brasil é a Ortodontia e Ortopedia Facial, contrastando 
com a Saúde Coletiva. Um pequeno percentual dos sujeitos revelou ter especialização em Saúde 
Coletiva. Esta última, segundo Morita (2010) é referida como a área que possui o menor número de 
profissionais dentistas entre as especialidades mais freqüentes no Brasil.  

Quando questionados quanto à preparação para atuação na ESF, 60,8% (14) afirmaram não 
terem recebido uma formação adequada para atuação no serviço publico, dentre os quais 64,3% (9) 
apontaram a diferente realidade encontrada em relação às condições de trabalho existentes na 
faculdade quando comparadas a ESF como justificativa principal para esse despreparo. Apenas 
39,1% (9) consideram sua formação adequada para atuar no serviço público (Figura 2). 
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 Figura 2. Distribuição dos cirurgiões-dentistas quanto à preparação 
para atuação na ESF.Caicó-RN, 2012. 

 
Ao serem interrogados quanto à preparação para prestação de atendimento humanizado, 

82,6% (19) dos profissionais entrevistados afirmaram ter recebido uma formação adequada, 
alegando que este tema foi amplamente abordado durante sua formação. Em relação à preparação 
para atuação em equipe multiprofissional, 56,5% (13) dos entrevistados não consideram ter 
recebido formação adequada, apontando o isolamento e a fragmentação de especialidades como 
sendo os fatores determinantes para essa situação.  

Além disso, 65,2% (15) dos profissionais entrevistados relataram encontrar dificuldade para o 
desenvolvimento de trabalho em equipe multiprofissional, dentre os quais 46,7% (7) apontaram 
como maior dificuldade a falta de comunicação entre os membros da equipe de saúde e 33,3% (5) 
apontaram a falta de interesse dos demais membros da equipe de saúde como principal dificuldade 
para o trabalho em equipe multiprofissional.  

Quanto ao preparação para desenvolvimento de ações de promoção e prevenção de saúde, 
houve unanimidade por parte dos entrevistados onde 100% (23) dos profissionais entrevistados 
afirmaram que foram preparados durante sua formação para realizar ações e atividades de promoção 
e prevenção de saúde, dentre os quais 65,2% (15) apontaram orientação de higiene bucal (OHB), 
palestras e aplicação tópica de flúor (ATF) em escolas e creches, escovação supervisionada, 
distribuição de kits escovação como as ações mais realizadas nas unidades onde trabalham e 21,7% 
(5) dos profissionais relataram que além dessas atividades também realizam visitas domiciliares e a 
associações de grupos.  

Sobre a preparação para trabalhar com epidemiologia, 56,5% (13) dos entrevistados 
afirmaram que foram bem preparados durante a formação para trabalhar com epidemiologia e 
43,5% (10) relataram não terem sido preparados na graduação para utilizar epidemiologia no 
planejamento de ações, alegando que esta era utilizada apenas para desenvolvimento de atividades 
de ensino. 78,3% (18) revelaram não utilizar epidemiologia no trabalho. 69,1% (16) dos 
entrevistados, quando questionados sobre preparação para atuar num sistema de referência e contra-
referência, afirmaram que a formação recebida durante a graduação não foi suficiente, dos quais 
71,4% (7) apontam como principal justificativa para não trabalharem nesse tipo de sistema a 
ausência de centros especializados dentro do município.  

Quanto aos cursos de capacitação, 56,5% (13) dos dentistas afirmaram terem participado de 
algum curso de capacitação realizado na Regional de Saúde localizada no próprio município, sendo, 
em sua maioria, promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Dentre esses, 84,6% (11) 
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apontaram conceitos introdutórios relacionados ao SUS, ESF e humanização como sendo os temas 
mais abordados.  

Finalizando a pesquisa, os cirurgiões-dentistas foram interrogados acerca da necessidade de 
mudanças na formação de novos profissionais, visando proporcionar um melhor desenvolvimento 
das ações de saúde e uma melhor qualidade de vida da população atendida. Nesse contexto, 78,3% 
(18) dos entrevistados confirmaram a necessidade de mudanças na formação de futuros 
profissionais, entre esses 55,5% (10) responderam que a saúde coletiva e a ESF devem ser mais 
exploradas durante a graduação devendo haver um maior contato dos acadêmicos com o serviço 
público e maior incentivo para realização de pesquisas na área da saúde coletiva. 11,1% (2) 
apontaram a necessidade de uma maior interação entre os profissionais da saúde durante a formação 
de modo a explorar mais o trabalho em equipe multiprofissional e 16,7% afirmaram que deve haver 
uma maior associação do tratamento curativo com a prática social das políticas públicas de saúde 
durante a formação dos futuros profissionais. (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Distribuição dos cirurgiões-dentistas da rede pública de Caicó/RN quanto 
às sugestões de mudança na formação dos novos profissionais. Caicó-RN 2012. 

 
 
Assim como no estudo realizado por Medeiros et. al. (2007), os resultados obtidos com a 

realização desta pesquisa revelam que os profissionais entrevistados não se consideram 
devidamente preparados para atuar no serviço público e alegam que o desempenho apresentado 
pelos mesmos se deve à experiência adquirida ao longo do tempo, não sendo decorrentes da 
formação recebida durante a graduação.  Pinheiro et al. (2008) também chegaram a resultados 
semelhantes em seu estudo sobre a formação do cirurgião-dentista e a promoção de saúde no ESF, 
revelando que a formação recebida na graduação dos cursos de Odontologia mostrou-se 
insuficiente, havendo uma supervalorização do aspecto técnico-científico, da fragmentação do 
ensino e do distanciamento entre ensino e serviço público. Tais dados corroboram Araújo (2006), 
que em seu estudo sobre estrutura e organização do trabalho do cirurgião-dentista no PSF de 
municípios do Rio Grande do Norte percebeu que os cirurgiões-dentistas têm perfil profissional 
voltado para a clínica, aspecto que na maioria das vezes está relacionado com a formação 
acadêmica desses profissionais. 

Anais do VIII SIC 927

ISBN 978-85-7621-051-1



 

 No que se refere à prática de ações de promoção e prevenção de saúde observou-se que as 
atividades realizadas pelos profissionais da rede pública do município de Caicó-RN, limitam-se à 
simples transmissão de  informações  com  base  em  abordagens  higienistas o que de acordo com 
Almeida et. al. (2010) não expressa  preocupação  com  problematização  em  saúde  bucal. Achados 
semelhantes foram encontrados por Pinheiro et. al. (2008) demonstrando que há ainda entre os 
profissionais entrevistados ainda há uma concepção de promoção de saúde fortemente assentada em 
ações de prevenção e de cura. 

 Do mesmo modo, verificou-se que apenas um pouco mais da metade dos sujeitos 
entrevistados afirmaram terem sido bem preparados na sua formação para atuarem na atenção 
básica utilizando a epidemiologia como ferramenta de diagnóstico dos agravos em saúde bucal na 
coletividade e planejamento da atenção em saúde. Achados semelhantes foram encontrados por 
Rodrigues (2009) revelando que o cirurgião-dentista da rede pública de saúde não realiza 
levantamento epidemiológico e utiliza principalmente a condição de saúde bucal do usuário como 
referência das necessidades de atendimento. 

A dificuldade em trabalhar utilizando o sistema de referência e contra referência em saúde 
bucal no município também foi expressa pela maioria dos entrevistados, corroborando os achados 
de Teixeira, Vilarinho (2004), Mendes e Prado Júnior (2007), que verificaram haver uma 
descontinuidade da atenção odontológica nos níveis secundário e terciário.   

 A análise dos dados obtidos revelou que a formação acadêmica dos profissionais de saúde 
bucal não contempla ainda as diretrizes e princípios básicos da ESF, e consequentemente do SUS, 
ou contempla-as apenas de forma pontual e isolada, o que se reflete, segundo Cericato et. al. (2007), 
em falta de preparo para o trabalho em equipe multiprofissional, para o olhar interdisciplinar e para 
a vivência do paradigma de promoção de saúde. Resultados semelhantes foram evidenciados por 
Oliveira e Saliba (2005) que observaram em seu estudo da atenção odontológica no Programa de 
Saúde da Família de Campos dos Goytacazes que a participação da equipe odontológica na ESF é 
limitada, focalizada, na maioria das vezes, no atendimento clínico ambulatorial básico dos 
problemas bucais, não havendo interação entre os demais profissionais da equipe de saúde para 
planejamento de ações em conjunto. 

Em relação à capacitação dos profissionais para atuação na ESF, pouco mais da metade dos 
sujeitos revelaram ter participado de algum curso de capacitação realizado na Regional de Saúde 
localizada no próprio município, sendo, em sua maioria, promovidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Achado semelhante foi observado por Rodrigue (2009), estudando o perfil dos cirurgiões-
dentistas de Feira de Santana (BA), demonstrando que existe certa preocupação, por parte da gestão 
municipal, em complementar os conhecimentos adquiridos sobre saúde coletiva durante a 
graduação, fundamental para o entendimento sobre os princípios e diretrizes da ESF e, 
consequentemente, do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A formação deficiente dos cirurgiões-dentistas para atuação na Estratégia Saúde da Família e 
saúde pública ficou bem evidenciada, quando os mesmos apontaram pontos a serem melhor 
trabalhados em relação a necessidade de mudanças na formação de novos profissionais.  Nesse 
sentido, a maioria dos entrevistados sugeriu que a saúde coletiva e a Estratégia Saúde da Família 
devem ser mais exploradas durante a graduação devendo haver um maior contato dos acadêmicos 
com o serviço público e maior incentivo para realização de pesquisas na área da saúde coletiva. 

Para concretizar a inserção da odontologia na ESF, de acordo com Oliveira e Saliba (2005), se 
faz necessário entendê-la como uma estratégia para consolidação do Sistema Único de Saúde, 
respeitando seus princípios de Integralidade, Equidade, Universalidade, Hierarquização e 
Regionalização, bem como, participação popular. Para isso uma medida importante que já vem 
sendo adotada em algumas universidades é a realização de mudanças na formação de novos 
profissionais, devendo esta ser mais voltada para a saúde pública. 
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CONCLUSÃO 
 

Dentro do exposto a partir dos resultados da pesquisa, conclui-se que os dados apontam para 
uma deficiência na formação dos dentistas em nível de graduação, pós-graduação no sentido da 
implementação do Sistema Único de Saúde e para o trabalho na Estratégia Saúde da Família, 
incluído a falta de capacitação e educação permanente na área da saúde coletiva. Dessa maneira é 
evidenciada a necessidade de implantação de sistemas de avaliação mais voltados para a vivência 
dos profissionais na ESF, sendo a qualificação/capacitação dos mesmos um caminho para que se 
alcance maior qualidade dos serviços de atenção à saúde e efetivação dos princípios do SUS.   
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A PESQUISA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DISCENTE: A PERSPECTIVA DE 
DOCENTES DA FAEN/UERN 
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RESUMO: A academia, diferentemente do ensino médio no Brasil, busca atuar produzindo 
conhecimento. Esta nova dimensão, associada ao desejo de compreender e (re)interpretar o mundo, 
favorecer e incentivar uma postura de pesquisador. Entendendo que a pesquisa deve se caracterizar 
como norte para o processo de formação, esse estudo objetivou apreender as concepções e vivências 
na pesquisa durante a formação dos docentes da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. Este estudo possui caráter exploratório e natureza qualitativa, no 
qual a coleta de dados foi norteado por um roteiro de entrevistas como questões que versavam sobre 
vivências e experiências em torno da pesquisa no âmbito acadêmico. A coleta de dados foi norteada 
por um roteiro de entrevistas à oito docentes da FAEN/UERN Os dados obtidos sofreram leituras 
sucessivas e foram agrupados em categorias de sentido.  A análise dos dados mostra que nas 
concepções dos docentes há uma valorização à pesquisa, por possibilitar a formação de um 
profissional reflexivo e critico capaz de transformar saberes e práticas. Os discursos ainda mostram 
uma fragilidade curricular das IES quanto a formação em pesquisa na graduação dos docentes 
entrevistados. Entre tento, percebeu-se que programas extracurriculares têm favorecido para 
formação em pesquisa dos referidos sujeitos. Contudo,percebe-se a necessidade de oportunizar 
espaços maiores para a formação em pesquisa e que realmente venha atender as expectativas do 
corpo acadêmico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação; pesquisa; docente. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A academia, diferentemente do ensino médio no Brasil, busca atuar produzindo 
conhecimento, sendo espaço para a expressão dos diferentes saberes, nos distintos contextos, 
devendo contribuir de modo inegável para a reorganização da sociedade. Para Luchesi (2006), a 
Universidade, no seu relacionamento com a sociedade, tanto busca produzir como transformar a 
estrutura vigente, tornando-se co-responsável pelo questionamento e pela disseminação dos 
conhecimentos produzidos neste espaço. 

Esta nova dimensão, associada ao desejo de compreender e (re)interpretar o mundo, 
entendendo as relações e os elementos que norteiam a vida em sociedade, acaba por favorecer e 
incentivar uma postura de pesquisador. Assim, é comum, pela ânsia de procurar conhecer e dar 
sentido ao que se desconhece, que o indivíduo busque saber cada vez mais.  

Nesse contexto, Sartório e Silva (2005) enfatizam que a pesquisa oportuniza a reflexão 
crítica e o desvendamento do mundo o que permite a compreensão das diversas esferas articuladas 
na realidade e abre a possibilidade para sua transformação. Assim, ao desenvolver uma pesquisa 
surge à perspectiva de construir algo novo, de favorecer a transformação de determinados espaços 
em busca de uma nova forma de comprometimento com a vida.  

No tocante ao processo de formação, os ganhos que a pesquisa permite alcançar são 
refletidos positivamente na vida dos graduandos, pois, além de privilegiar a produção do 
conhecimento próprio, instigando a busca e o questionamento, contribui para o desenvolvimento do 
potencial crítico, a partir do aprofundamento em torno de uma temática. Deste modo, em função da 
natureza específica de seu processo, faz-se imprescindível ter a pesquisa como ponto de apoio para 
a formação no âmbito universitário. 

Assim, todo processo de formação em nível universitário deveria ter como apoio a 
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pesquisa, entendida em sua dimensão de formação e de produção de indivíduos críticos e reflexivos 
acerca dos contextos e espaços de produção e reprodução social. Nessa dimensão o professor tem 
papel de destaque contribuindo para desvelar essa necessidade de saber que irá delinear o perfil do 
futuro profissional nas diferentes áreas do conhecimento. Todavia, para que isso aconteça é preciso 
que este ator se sinta participante ativo na dinâmica da pesquisa, aspecto que deveria ter sido 
suscitado durante sua vida acadêmica e universitária. 

Diante do exposto e entendendo que a pesquisa deve se caracterizar como norte para o 
processo de formação, esse estudo objetivou apreender as concepções e vivências na pesquisa 
durante a formação dos docentes da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, que procurou apreender 
como se apresenta concepções e vivências dos docentes acerca da pesquisa. Definiu-se a 
FAEN/UERN como lócus do trabalho de campo e os sujeitos que participaram do estudo foram os 
docentes inseridos nesse espaço e que, de alguma forma, participavam de atividades de pesquisa 
vinculadas a UERN. 

A amostra do estudo ficou constituída por 08 (oito) docentes da referida instituição que 
aceitaram contribuir com a pesquisa. Para a coleta de dados foi confeccionado um roteiro de 
entrevistas como questões que versavam sobre vivências e experiências em torno da pesquisa no 
âmbito acadêmico. Os dados obtidos sofreram leituras sucessivas e foram agrupados em categorias 
de sentido que nortearam toda a análise e discussão dos resultados.  

Para a identificação dos depoentes, respeitando os aspectos éticos de pesquisas com 
seres humanos, foi utilizado pseudônimo para os docentes, no qual cada um recebeu uma letra da 
palavra PESQUISA para sua identificação. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CEP/UERN) sob o CAAE nº 
0007.0.428.000-11 tendo sido aprovado sob parecer final nº 011/2011. 

   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Antes de apresentar dados relacionados às categorias construídas, cabe uma descrição 
dos atores envolvidos nessa pesquisa, para um melhor entendimento das questões relacionadas a 
atividade científica aqui apresentada. Quanto a formação, 07 (sete) são egressos da FAEN/UERN e 
apenas 01 (um) foi formado em outra Instituição de Ensino Superior (IES). Todos são bacharéis em 
enfermagem, sendo que 07 (sete) tiverem sua graduação vinculada à licenciatura e a um mesmo 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o que pode ter contribuído para atuação destes sujeitos na 
docência.   

Na atualidade todos os docentes entrevistados são membros de grupos de pesquisa e 07 
(sete) são orientadores de monografias. Isso pode ser refletido em incentivos para o trabalho de 
pesquisa e a investigação cientifica no âmbito acadêmico, visando o desenvolvimento das ciências e 
a difusão da cultura (LEI DE DIRETRIZES BRASILEIRA, 1996). 

No que diz respeito a capacitação em nível de pós-graduação stricto sensu, 04 (quatro) 
docentes mestres, 02 (dois) doutores e 01 (um) em processo de doutoramento. Apenas 01 (um) tinha 
titulação de especialista, o que pode acabar por fragilizar a instituição de ensino, visto que pela 
LDB, Lei n. 9.394 de 20, de dezembro de 1996, em seu Artigo 66º, ressalta-se que a preparação 
para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 
programas de mestrado e doutorado. 

Após essa apresentação dos atores da investigação, optou-se por trabalhar os dados em 
02 (duas) categorias que expressam as concepções e as práticas de formação no que diz respeito a 
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pesquisa científica. Estas categorias de sentido foram intituladas “Conhecimentos dos docentes 
acerca da pesquisa” e “Papel da formação como estímulo para pesquisa”. 

  
Conhecimentos dos docentes acerca da pesquisa 

A primeira categoria procurou enfatizar a importância das interpretações subjetivas do 
sujeito a respeito do que é pesquisa. Como a discussão acerca da pesquisa é uma das principais 
bases que sustenta a reflexão proposta neste trabalho, procurou-se apreender a concepção desses 
atores acerca dessa dinâmica. Alguns entrevistados mencionaram a pesquisa como advinda da 
experiência humana, a qual permeia todo o contexto de vida do individuo: 

 
É nato do ser humano essa capacidade de tentar solucionar problemas, 
tentar investigar algumas situações da vida, ter curiosidade pelas coisas 
que relacionam o homem, a vida deste homem. (Professor P) 
Então eu vivencio algo, uma situação que se coloca para mim como algo 
limitante, como algo que trás implicações para minha vida e a partir dessas 
implicações eu vou buscar novos conhecimentos. (Professor E)  
Pesquisa é um processo, é a construção de novos saberes, é não reproduzir 
simplesmente, é fazer uma constatação. (Professor Q) 

 
Nessa dimensão os sujeitos referendam a pesquisa como um meio capaz de apontar para 

aspectos problemáticos, não investigados e menos ainda solucionados. Situações que precisam ser 
vistas na perspectiva de construir novos saberes que transformarão espaços e práticas. Já outros 
atores aprofundaram essa ideia na medida em que vislumbram a pesquisa como espaço de 
transformação também dos saberes e práticas, mas focando o espaço acadêmico: 

 
Vejo a pesquisa como a base para elaboração de ferramentas do processo 
ensino/aprendizagem que vai auxiliar tanto no ensino, como pode ser o 
meio da extensão. (Professor S) 
Pesquisa seria o meio através do qual o professor pode melhorar o ensino e 
a prática. Seria o link, que faria na realidade a articulação entre o ensino e 
prática. Ela deveria acontecer no ensino para melhorar a prática e na 
prática para melhorar o ensino. (Professor U)  
 

Alguns entrevistados mostraram que a prática da pesquisa docente deve ser 
desenvolvida de forma a facilitar a aprendizagem. Para tanto, há a necessidade de exercer o ensino a 
partir de uma prática reflexiva, estabelecido como uma tendência significativa em educação, e que 
valoriza os processos de produção do saber docente, situando a pesquisa como um instrumento de 
formação (PIMENTA, 2002). Neste caso a prática investigativa é tida como um recurso valorizado 
na docência, por ser meio e instrumento para a busca que tende a proporcionar resultados.  

Ainda dentro da discussão acerca dos conhecimentos sobre pesquisa, um dos docentes 
lembrou a importância da pesquisa para a prática profissional nas diferentes áreas da saúde. Nessa 
dinâmica enfocou a importância de buscar o novo que contribua para a aprendizagem e, 
consequentemente, para sua prática:  

 
Pesquisar é uma das atividades nossa. Acho que não só do enfermeiro, mas 
de todos profissionais, no sentido de buscar algo novo que contribua para 
aprendizagem. É buscar novos conhecimentos. (Professor I) 
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 Isso reflete a necessidade não apenas do enfermeiro, mas também dos demais 

profissionais que fazem parte dessa sociedade em que o conhecimento é constantemente 
transformado. Assim, o mundo do trabalho vem requerendo habilidade para atuar nessa sociedade 
dinâmica e complexa.  

Deste modo, acredita-se que a adoção de novos parâmetros para a formação do 
enfermeiro em Mossoró vem ao encontro da vontade da categoria em atender as necessidades de 
formação, comprometida com a produção e domínio de tecnologias necessárias ao processo de 
trabalho em enfermagem, sistematização do conhecimento que lhe é específico e articulação do seu 
pensar/fazer com o saber de outras áreas que conformam a produção em saúde (COSTA, 1992).        

Contudo, percebe-se que a pesquisa acontece em diferentes espaços e que esta tem 
conotação de evolução e melhoria.  Assim, a mesma representa, no processo de formação em 
enfermagem, uma tentativa favorável a um saber/fazer mais reflexivo e crítico.  

  
Papel da formação como estímulo para a pesquisa 

Nessa categoria estão expressas as percepções dos docentes acerca da pesquisa durante 
o seu processo de formação, desde dificuldades encontrados no âmbito universitário até o reflexo 
destas experiências para atual postura docente. Em alguns casos foi enfatizado o precário e/ou 
ausente estímulo para a pesquisa durante o seu processo de formação acadêmica:  

 
A gente desenvolvia a pesquisa na graduação para TCC e era a revelia de 
métodos de pesquisas formais [...] Era um tanto difícil era numa época, não 
foi muito tempo atrás, tem que dizer que a pesquisa na FAEN era muito 
tímida. (Professor S)  
Não tive formação em pesquisa. Minha graduação foi totalmente fora desta 
área. Eu não tive formação durante minha graduação (Professor U). 

 
Essa realidade revela que o processo pesquisar era pouco valorizado nesta IES, 

mostrando dificuldades no aspecto teórico e metodológico, além disso, ainda eram poucos os 
elementos que estimulavam a efetivar a pesquisa em todo o andamento da graduação. Isso porque 
para o bom caminhar de um processo investigativo é essencial um ambiente físico e institucional 
positivo, que pode representar um convite à pesquisa e à elaboração própria (DEMO, 1998). 
Todavia, é necessário refletir o momento no qual esse ator foi formado, provavelmente em época 
anterior ao momento atual da pesquisa e pós-graduação em âmbito nacional. Na atualidade, em 
função das capacitações acadêmicas, têm sido cada vez mais comum professores com mestrado e 
doutorado no ambiente universitário, o que acaba estimulando a prática da pesquisa no processo de 
formação, inclusive na enfermagem da FAEN/UERN. Essa realidade tem ocorrido nas últimas 
décadas nas universidades brasileiras, sendo significativo o aumento do nível de qualificação 
docente, no que diz respeito à titulação de mestre e doutor. Esse processo tem sido reflexo das 
exigências determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI DE 
DIRETRIZES BRASILEIRA, 1996). 

Esse novo perfil foi respaldado por mudanças no processo de formação em 
enfermagem. Enquanto até pouco tempo o foco destinava-se exclusivamente para a parte técnica, a 
assistência em si, posteriormente, na década de 1990, mediante a portaria n° 1721/94 foi 
oficializado um novo currículo para a formação do enfermeiro envolvendo o processo assistir, 
gerenciar, ensinar e pesquisar (BRASIL, 1999). 

Já outros atores, caracterizaram a pesquisa na sua formação como situação de destaque, 
embora advinda de programas extracurriculares, sendo enfatizado o Programa de Educação Tutorial 
de Mossoró (PETEM), como influência positiva nessa formação: 
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Considero minha formação excelente.  Desde meu inicio na graduação, 
entrei no Programa de Educação Tutorial (PETEM) que me deu um 
embasamento voltado para a pesquisa. Minha formação agradeço muito ao 
PETEM. (Professor Q) 
A minha formação considero que foi privilegiada, fui bolsista do PETEM. 
Naquela época tínhamos um PETEM muito intenso, semanalmente tínhamos 
doze horas de atividade e essas atividades se voltavam para a formação do 
pesquisador [...] Então, considero minha formação paralela a graduação 
com o PETEM. Na graduação, não tínhamos nenhuma formação para 
pesquisa, nenhuma mesmo. (Professor E)        
 

As vivências que cada docente apresentou da sua vida universitária, enquanto discente 
em processo de formação, revelam experiências individuais, porém algumas semelhantes. Isso pode 
ser decorrente ao fato de que setes dos oito entrevistados terem sido formados na mesma IES e seis 
terem sido membros do PETEM. 

As experiências adquiridas na formação universitária se relacionam significativamente 
ao grupo PET, que foi criado para apoiar as atividades acadêmicas que integram o ensino, pesquisa 
e extensão. As ações são executadas sob orientação de um professor tutor e propicia aos alunos 
participantes a realização de atividades extracurriculares, de ensino, pesquisa e extensão, que 
contribuem para um diferencial na sua graduação (BRASIL, 2006).             

A influência do PET na formação de alguns discentes reflete no aprimoramento da 
formação acadêmica mediante estímulos à participação em cursos de capacitação, pesquisa 
cientifica e estímulo à realização de mestrado e ao exercício da docência (SILVA; CRUZ; 
CAMARGO, 2009). Dessa feita essa categoria expressa que a experiência com a pesquisa durante a 
graduação não remete a materialização do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), mas são decorrentes 
de atividades extracurriculares. 

Nessa perspectiva é possível inferir que a pesquisa não limita o homem. Ao contrário, 
liberta e amplia os horizontes, tornando-o consciente e produtor de sua própria história. Acredita-se 
que as implicações do processo pesquisar vivenciado num determinado espaço se desdobram e 
possibilitam a formação de um sujeito pesquisador perene. 

Mesmo assim há atores que entendiam a pesquisa, durante sua formação, apenas em seu 
fim obrigatório, para a conclusão do curso. Já o professor U, em seu discurso, mostra a fragilidade 
na IES na qual foi graduado, quando enfatiza a ausência de experiências com a pesquisa, o que pode 
refletir de forma negativa na constituição e postura deste sujeito frente à docência e, em particular, a 
pesquisa científica.  

Todavia, essa categoria acabou por gerar a reflexão quanto a necessidade de se 
oportunizar maiores espaços para a formação em pesquisa e que realmente venha atender as 
expectativas do corpo acadêmico. 
 
CONCLUSÃO 
 

O processo pesquisar interioriza em discentes e docentes uma trajetória a ser percorrida 
no âmbito universitário. Seja qual for o objetivo que a pesquisa venha a assumir, acredita-se que 
resultará em compromisso colaborativo para o meio acadêmico e social. Diante disso, o 
compromisso de produzir conhecimento colaborativo e interativo, só se observa entre aqueles que 
se desafiam não somente a compartilhar, mas também a reconstruir saberes pré-estabelecidos, com 
a finalidade de que esse conhecimento sistematizado se torne ação comunicativa de fato 
(MENDONÇA, 2009). 
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Assim, apreender as concepções de pesquisa e experiências que os docentes tiveram 
durante o seu processo de graduação, pode contribuir para a reflexão da atual forma na qual está 
sendo delineada a formação em pesquisa na FAEN/UERN. As experiências destes docentes 
apontam para uma necessidade de (re) pensar a pesquisa como um dos elementos fundamentais na 
vida universitária, especialmente para a constituição do docente.  

A discussão revela a necessidade de atividades curriculares, onde todos os graduandos 
sejam beneficiados e que as oportunidades não sejam específicas apenas um grupo. Ressalta-se 
ainda a importância que essa prática curse todo o período da graduação e seja revestida por 
atividades que proporcionem experiências positivas.  

Por fim, essa análise revela lacunas na formação superior em enfermagem. Apesar de 
entender que a formação é complexa e que formação na graduação não pode oferecer todas as 
competências aos seus graduandos, mas deve no mínimo oferecer oportunidades que gerem uma 
aproximação com o universo da pesquisa.                                                                                                                               
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A QUEILOSCOPIA E A PALATOSCOPIA COMO MÉTODOS DE 

IDENTIFICAÇÃO HUMANA: TRAÇANDO O PERFIL DE UM GRUPO DE 
ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

 

Marcello Victor de Freitas Nunes Lima1; Eudes Euler de Souza Lucena2 

 

 

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi traçar um perfil das rugas palatinas e 
sulcos labiais dos estudantes do curso de Odontologia da UERN. Para obtenção das impressões das 
rugas palatinas, foram feitas moldagens no palato com o auxilio de moldeiras de estoques e 
alginato, e confecção do modelo de estudo com o auxilio do gesso tipo III. Por outro lado, para a 
obtenção das impressões labiais, será utilizado um batom de cor vermelha, uma folha de papel de 
cor branca e uma placa de vidro.  Para classificar as impressões labiais obtidas, foi utilizado o 
sistema de classificação de Suzuki e Tsuchihashi. Para a classificação das rugas palatinas foi o 
utilizado o sistema de Martin dos Santos.  Ao todo foram coletadas 60 amostras, sendo 30 
impressões labiais e 30 modelos com impressões das rugas palatinas. As rugas palatinas 
encontradas com maior prevalência foi a do tipo sinuosa. Já para os sulcos labiais, a maior 
ocorrência ficou a cargo dos tipos bifurcados. A queiloscopia e a palatoscopia são técnicas de 
identificação humana de fácil acesso para todos, porém é necessário que mais estudos sejam 
realizados para que as mesmas sejam utilizadas com mais frequência entre os órgãos de 
investigações competentes. 
 

 

PALAVRAS CHAVE: Identificação Humana; Odontologia Legal 

 

INTRODUÇÃO 
 
Dentro do âmbito forense, a cavidade oral é considerada por alguns profissionais da área a 

“caixa preta do corpo humano”, por a mesma apresentar um alto potencial para a identificação 
humana (CASTELLANOS, 2007). Dentre os métodos de identificação humana “post-mortem”, o 
mais conhecido na atualidade, é o exame da arcada dentária. Já para a identificação humana “ante-
mortem”, podemos citar a análise da impressão digital através do sistema de vucetich (VANRELL, 
2007). Nos dias atuais é necessário que outros sistemas de identificação sejam usados com mais 
frequências, já que a informação também está a favor dos criminosos e muitos destes já conhecem 
algumas maneiras de burlar alguns métodos de identificação humana. Para isso faz-se necessário 
que outros métodos de identificação humana sejam estudados com mais frequência, para que os 
mesmos possam ser utilizados de forma segura e objetiva. A Queiloscopia e a Rugoscopia são 
exemplos desses métodos. 

A Queiloscopia pode ser descrita como o método de identificação humana, onde serão 
analisados, os sulcos labiais, as disposições dos sulcos, as comissuras labiais e a grossura labial. 

                                                            
1 Discente do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, 
UERN. e-mail: marcello.victor@live.com 
2 Docente do Departamento do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
Campus Caicó, UERN. e-mail:  eudeslucena@uern.br 
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Esta técnica tem despontado, no mundo da investigação científica, como uma das mais novas 
técnicas de identificação de alta confiabilidade de caráter universal entre as que se encontram nos 
ramos da ciência odontológica, como Antropologia, a Craneometria e a Radiologia Dental e 
Craniana. A queiloscopia trata-se de um campo que deve ainda deve ser mais estudado e explorado 
para que possa ser desenvolvido. Onde um maior número de pesquisa sobre o assunto deve ser 
realizado, para que as impressões labiais possam contribuir de forma positiva para o processo de 
identificação humana na Odontologia Forense (BARROS, 2006).   

As rugas palatinas desempenham na cavidade bucal algumas funções, como: percepção 
gustativa e tátil; facilitam o transporte do alimento; retêm saliva, ajudando dessa forma o processo 
de digestão; e desempenham papel na fonação (CALDAS, 2007). As configurações e as disposições 
das rugas palatinas variam de pessoa para pessoa, nem mesmo gêmeos homozigotos apresentam as 
mesmas disposições e configurações, tornando dessa forma ideal o estudo das mesmas -
Palatoscopia, para que possam ser utilizadas no processo de identificação humana. Dessa forma, as 
rugas palatinas também são importantes no processo de identificação humana, já que as mesmas 
possuem posição privilegiada no interior do crânio, protegidas da ação de agentes externos. A maior 
preocupação dos pesquisadores de utilizarem as rugas palatinas como métodos de identificação 
humana, é a possibilidade das disposições e das configurações das mesmas mudarem de padrão com 
o avançar da idade, e, ou de sofrerem a influencia de agentes externos (ABDEL-AZIZ, 2001) 

A ausência de banco de dados que considerem outros métodos de identificação na 
população brasileira bem como a inserção de cirurgiões dentistas nesse processo são de grande 
importância na medicina forense. Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
praticabilidade das técnicas empregadas, a unicidade das amostras, bem como traçar um perfil das 
rugas palatinas e sulcos labiais de alunos de curso de Odontologia da UERN. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho trata-se de um estudo quantitativo, qualitativo e descritivo, sendo toda 
amostra coletada nas clínicas de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
no município de Caicó, Rio Grande do Norte. A pesquisa se deu com os acadêmicos do curso de 
Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, durante os semestres 2011.2 a 
2012.1. Foram coletadas 60 amostras nas três últimas turmas do curso de Odontologia, sendo 30 
para impressões labiais e 30 para as rugas palatinas. Dois examinadores calibrados analisaram as 
rugas palatinas e as impressões queiloscópicas. A pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob protocolo nº 033/11. 

Cada participante teve uma ficha preenchida, onde na mesma constaram os seus 
respectivos dados: sexo (masculino e feminino), nome, padrão étnico (leucoderma, feoderma e 
melanoderma) e o número de identificação do seu modelo de estudo obtido com a moldagem e da 
sua impressão labial. Para obtenção das impressões das rugas palatinas, foram feitas moldagens no 
palato com o auxilio de moldeiras de estoques e alginato. Após a obtenção do molde, foi obtido o 
modelo de estudo com o auxilio do gesso tipo III (figura 1). A manipulação do material de 
moldagem bem como o gesso utilizado na confecção do modelo de estudo foi a especificada pelo 
fabricante. Para a obtenção das impressões labiais, foi utilizado um batom de cor vermelha, uma 
folha de papel de cor branca e uma placa de vidro (figura 2). Com os lábios secos, imóveis e 
fechados passou-se batom. Em seguida, os lábios foram ligeiramente pressionados, em movimento 
de “rolagem”, da esquerda para a direita, contra o papel sobre a placa de vidro. 

Após a tomada dos modelos de gesso, cada modelo foi classificado de acordo com o 
sistema de classificação de Martins dos Santos (SANTOS, 1946), onde a mesma caracteriza as 
rugas palatinas de acordo com a sua localização (Inicial – correspondente à ruga palatina mais 
anterior, à direita; Complementar – correspondente às demais rugas, à direita; Subinicial – 
correspondente à ruga palatina mais anterior, à esquerda; Subcomplementar – correspondente às 
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demais rugas à esquerda). Assim, as configurações das cristas que aparecem no palato para fins de 
classificação, dividem-se em 10 formas fundamentais (ponto, reta, curva, ângulo, curva fechada, 
sinuosa, bifurcada, trifurcada, quebrada, anômala). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Impressão de rugas palatinas em modelo de gesso. Caicó, RN. 2012. 
 
Já as impressões labiais, foram classificadas de acordo com o sistema de classificação de 

Suzuki e Tsuchihashi (SUZUKI E TSUCHIHASHI, 1971). Após divisão da impressão labial em 
quadrantes, a frequência dos tipos de sulcos foi analisada. O mesmo toma seis elementos principais 
baseados no curso e nas formas que tomam os sulcos nas impressões labiais como classificação 
(linhas verticais completas, linhas verticais incompletas, linhas ramificadas, linhas entrecruzadas, 
linhas reticuladas, linhas em outras formas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Impressões labiais por quadrantes sobre folha de papel branco. Caicó, RN. 2012. 
 
Para auxiliar nas análises das impressões labiais e rugas palatinas foram realizadas 

fotografias das mesmas, utilizando uma máquina digital Sony Cyber-shot DSC-W530 14.1 
Megapixels LCD 2.7 e uma lupa. Após a realização das fotografias digitais, as mesmas foram 
levadas ao computador e analisadas com o auxilio programa Adobe Photoshop CS6. O banco de 
dados foi construído no software “Statistical Package for the Social Sciences” SPSS versão 20.0 
(Chicago, IL). Para descrição dos dados foi feita uma análise univariável. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Queiloscopia e a Palatoscopia são técnicas que dispõem de sistemas de classificação, 

porém cada uma apresenta vários formas para classificá-las. É necessário que haja uma 
padronização de um sistema de classificação para cada técnica. A Queiloscopia e a Palatoscopia, 
como técnicas de identificação humana, respeitam todos os requisitos necessários para serem 
intituladas como tal, sendo sulcos  labiais e as rugas palatinas únicos, perenes, imutáveis, de fácil 
obtenção e classificáveis (BARROS, 2006, p. 50). 
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Foram coletadas dados de 3 turmas do curso de Odontologia sendo essas as mais 
avançadas do curso. As mulheres foram maioria na amostra. Por outro lado, os homens 
corresponderam a aproximadamente 47% do total. A etnia feoderma e leucoderma se destacaram , 
sendo 40% e 46,7% respectivamente. A figura 3 traça um perfil da amostra considerando as duas 
variáveis supracitadas. Dentre os feodermas que participaram da pesquisa, 66,7% eram do sexo 
masculino, já 33,3% eram do sexo feminino. Para os indivíduos melanodermas, foram encontrados 
50% referente ao sexo masculino e 50% referente ao sexo feminino. Já em relação aos indivíduos 
do tipo Leucodermas, foram encontrados 28,6% do sexo masculino e 71,4% do sexo feminino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribuição da amostra por sexo e tipo racial. Caicó, RN. 2012. 

Na figura 4 é possível observar o perfil de rugas palatinas encontradas nos modelos de 
estudo.  De um forma geral destacou-se uma maior ocorrência de rugas sinuosas e bifurcadas No 
grupo Inicial, é possível observar a prevalência de rugas dos tipos bifurcadas e sinuosas. Já em 
relação ao grupo Subinicial foi possível observar a prevalência de rugas dos tipos retas, sinuosas e 
bifurcadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Perfil de exame rugoscópico de acordo com método dos Santos. Caicó, RN. 2012 

Os grupos de rugas complementares e subcomplementares foram observadas a ocorrência 
em destaque de até 3 tipos de formas fundamentais. No subgrupo complementar 1, foi possível 
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observar a prevalência de rugas do tipo sinuosa, seguida das rugas do tipo bifurcada. No subgrupo 
complementar 2, é possível observar o aparecimento de rugas do tipo quebradas, porém a maior 
predominância de rugas nesse grupo ficou a cargo das rugas do tipo sinuosa. No grupo 
Subcomplementar 1, foi encontrado a maior variedade nos tipos de rugas, sendo encontrados 8 tipos 
de rugas, prevalecendo as rugas dos tipos sinuosas. O grupo Subcomplementar 2 foi outro exemplo 
onde houve a prevalência das rugas do tipo sinuosa. Por ultimo o grupo Subcomplementar 3, onde 
foram encontradas rugas dos tipos sinuosa, bifurcada e em ponto. 

APARNA PALIWAL & RAJKUMAR PARWANI (2010), após análise de rugas palatinas 
em homens e mulheres de ambos os lados encontraram o padrão ondulado, seguido da forma curva 
como sendo os mais prevalentes. JURADO et al (2009),  por outro lado, encontrou rugas palatinas 
retas, onduladas e curvas com maior frequência em ambos os sexos e grupos étnicos. 

CASTELLANOS et al. (2007), descrevem um caso de identificação positiva, utilizando a 
palatoscopia. Onde um corpo foi encontrado em 1993 na cidade de Cundinamarca, localizada na 
Colômbia. O mesmo encontrava-se em um estado que não era possível realizar a identificação pela 
inspeção visual. Em um exame realizado na cavidade oral, foram encontrados apenas o segundo e o 
terceiro molar superior esquerdo e, após, a análise das características dos crânios, começou-se a 
realizar uma busca por informações de pessoas desaparecidas, do sexo feminino e, com 
aproximadamente 40 anos ou mais. Depois de algum tempo chegou-se a uma informação de uma 
senhora que havia desaparecido há cerca de 15 dias. Logo em seguida a família forneceu a prótese 
bucal superior, após isso foi feita uma análise e comparação das rugas palatinas com a do corpo 
encontrado, dando como positiva a identificação da vitima. 

Na figura 5 observa-se o perfil dos sulcos labiais distribuídos nos quatro quadrantes dos 
lábios. No primeiro quadrante é possível observar a predominância dos sulcos labiais dos tipos 
bifurcados, verticais completos e verticais incompletos, sendo os sulcos classificados de “outras 
formas” os menos predominantes. O segundo quadrante também apresenta como prevalência os 
sulcos do tipo bifurcados, seguido dos tipos verticais completos e verticais incompletos. O terceiro 
quadrante apresenta como prevalente os sulcos do tipo verticais incompletos, seguidos dos 
bifurcados e verticais completos. O quarto quadrante tem como prevalência o sulco do tipo 
bifurcado, seguido dos verticais completos e verticais incompletos. É importante destacar os sulcos 
entrecruzados em todos os quadrantes, mesmo em um número menor, quando comparado aos 
outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Perfil de exame queiloscópico de acordo com método de Suzuki. Caicó, RN. 2012 
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Os sulcos labiais mais comuns encontrados, segundo a classificação proposta por Suzuki e 
Suchihaschi (SUZUKI E TSUCHIHASHI, 1971), foram: vertical completa, vertical incompleta e 
bifurcada. Esta investigação não coincidiu com os resultados obtidos pelos estudos realizados por 
autores como MOLANO ET AL. 2002, SUZUKI E SUCHIHASHI 1971, DOMINGUEZ, 
ROMERO E CAPILLA, 1975. Estes autores relataram, em seus estudos, que o tipo de sulco labial 
mais encontrado nos queilogramas analisados seriam o do tipo III (Linha Entrecruzada). No estudo 
de Barros (2006), constatou-se que o maior número de sulcos labiais encontrados foram as do tipo 
“verticais incompletos, completas e entrecruzadas”. 

No queilograma vários tipos de linhas de sulcos labiais podem se sobrepor, não sendo 
encontrada uma única pessoa que possua apenas um tipo de sulco labial em toda sua impressão. 
Fato este que dificulta em demasia a análise para os olhos menos treinados dos avaliadores 
principiantes, dada a grande quantidade de informação existente na amostra a ser examinada. 

Possivelmente o resultado diferenciado, do estudo atual, em relação aos resultados 
divulgados pelos autores citados, anteriormente; faz-se possível pela diferença existente nas 
características populacionais das amostras utilizadas para a realização dos estudos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A queiloscopia e a palatoscopia são técnicas de identificação humana de fácil acesso para 
todos, porém é necessário que mais estudos sejam realizados para que as mesmas sejam utilizadas 
com mais frequência entre os órgãos de investigações competentes. No presente estudo, foi 
encontrada uma maior ocorrência de rugas palatinas sinuosas e bifurcadas. Os sulcos labiais mais 
encontrados foram vertical completa, vertical incompleta e bifurcado. Como no sistema de 
impressão digital, faz-se necessário que as técnicas de identificação humanas tenham um sistema de 
classificação padrão.  
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SAE NA CLÍNICA MÉDICA: COMPREENSÕES E DESAFIOS SEGUNDO 
ENFERMEIRAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO  

 

Révia Ribeiro Castro1; Antônia Líria Feitosa Alvino2 

 

 

RESUMO: O presente trabalho buscou investigar a operacionalização da sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE) na clínica médica de um hospital público. A pesquisa é de 
cunho qualitativo e descritivo, cujo objetivo foi de analisar a compreensão dos enfermeiros 
acerca da SAE, conhecer a operacionalização desse processo e identificar as dificuldades 
enfrentadas nessa operacionalização pelos enfermeiros. O referencial teórico aplicado é o 
modelo de SAE proposto por Lefreve. As técnicas de produção de dados foram entrevistas semi-
estruturadas com os a totalidade de 100% dos enfermeiros que trabalham no setor clínica médica 
de um hospital público. Os dados foram trabalhados segundo a técnica de análise de conteúdo de 
Bardin. Para os enfermeiros os enfermeiros desse serviço, os desafios para implementação da 
SAE persistem no quantitativo de pessoal e no compromisso individual em cumprir seus passos, 
em detrimento do conhecimento que os enfermeiros têm sobre a importância de sua 
implementação. 

Palavras chave: Saúde do adulto; clínica médica; papel do enfermeiro 

 

INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura marcada pela presente e crescente especialização, 
fragmentando o saber e a assistência ao paciente, é preciso que se estabeleçam novas 
e sempre mais complexas relações e interações profissionais para apreender o ser 
humano de forma ampla e integral. Mediante essa fragmentação percebem-se uma 
tendência em voltar o olhar do enfermeiro para reflexões sobre as práticas de saúde 
ofertadas nos mais variados serviços buscando autonomia e segurança na oferta de 
cuidado (NEVES; SHIMIZU, 2010). 

Em meio a esse processo entende-se que a qualificação da prática profissional é 
determinante para a conquista da liberdade profissional de qualquer categoria (MENEZES; 
PRIEL; PEREIRA, 2011). No campo da enfermagem essa afirmação pode assumir proporções 
positivas e negativas, sobretudo no desenvolvimento do trabalho dos enfermeiros. Esse grupo 
detém a construção de uma assistência qualificada ou não em saúde, mas cuja forma de atuação 
deve ser clara, objetiva e condizente com as necessidades locais para que se obtenha a 
efetividade do seu serviço. 

O processo de construção do saber da enfermagem passou por diversas 
transformações. A princípio era embasado apenas por questões práticas, sem cientificidade, no 
entanto, com o avançar da prática, surgiu à preocupação de que essa prática estivesse baseada em 
conhecimentos distintos do saber médico e voltada para a pessoa e as condições em que essa 
vivia.  
                                                            
1 Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, UERN. E-mail: revia_ribeiro@hotmail.com  
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A Enfermagem, como profissão em desenvolvimento, encontra-se intimamente 
atrelada com a identificação de uma base própria de conhecimentos, na qual estão sendo 
definidos e reconhecidos conceitos, modelos e teorias (LEFEVRE, 2010). Como forma de fazer 
prevalecer uma assistência pautada em preceitos teóricos emergiram as discussões acerca da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), iniciadas por volta da década de 50. 

A SAE constitui-se em um instrumento metodológico que além de propiciar e nortear 
a assistência de enfermagem oferece condições necessárias para a organização do trabalho do 
enfermeiro (SILVA et al., 2011). Desta forma, a SAE proporciona direcionamento das ações de 
enfermagem, maior facilidade na passagem de plantão e vantagens principalmente para o 
paciente por tornar o atendimento de enfermagem personalizado, individualizado, eficiente e 
eficaz (FÉLIX; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2009). 

No que diz respeito aos aspectos legais a SAE foi legitimada pela resolução 
272/2002 que entrou em vigor em 27 de agosto de 2002. Esta resolução objetivou regulamentar a 
implementação da SAE em todas as instituições de saúde pública ou privada. Sendo sua 
implantação imprescindível para diferenciação e valorização dos profissionais de enfermagem, 
que proporciona assistência individualizada e de excelência para o cliente (FÉLIX; 
RODRIGUES; OLIVEIRA, 2009). 

Além de ser um importante instrumento técnico-científico a SAE é capaz de 
assegurar a qualidade e a continuidade da assistência de enfermagem, a contenção de custos e 
uma garantia para fins legais. É uma atividade privativa do enfermeiro, sendo considerada um 
instrumento de grande importância, pois, é através dele que o profissional aplica seus 
conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência ao cliente e caracteriza sua prática 
profissional, intensificando o seu papel (SILVA et al., 2011). 

Embora privativa do enfermeiro, ela proporciona uma metodologia de organização, 
planejamento e execução de ações sistematizadas, que são realizadas pela equipe durante o 
período em que o cliente se encontra sob a assistência de enfermagem (NEVES; SHIMIZU, 
2010). Mediante a essa propositura percebe-se que a SAE proporciona uma organização e 
sistematização de uma assistência não apenas na execução do trabalho do enfermeiro, bem como, 
nos demais membros da equipe de enfermagem. 

Com base nessas e outras assertivas, tornou-se cada vez mais incisivo a necessidade 
de compreender a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a partir de novos 
referenciais, capazes de ampliar o campo de visão para além das fórmulas prescritivas e 
normativas e, sobretudo, para além dos modelos formalmente instituídos como norteadores de 
uma assistência centrada no ser humano. 

Assim, abordar a SAE no contexto da assistência ofertada pelos profissionais 
enfermeiros aos usuários do serviço de saúde do setor da clínica médica de um hospital público. 
O objetivo da pesquisa é investigar a operacionalização da SAE no processo de trabalho do 
enfermeiro, no referido setor hospitalar.  

O interesse em desenvolver uma pesquisa acerca da temática emergiu da importância 
e necessidade de investigar e conhecer a operacionalização da SAE nos serviços de saúde, tendo 
visto que a partir da Resolução nº 358/2009 do COFEN que dispõe sobre a SAE e a 
operacionalização do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, onde ocorre 
o cuidado profissional de enfermagem, resolve que a SAE através do processo de enfermagem 
deve ser realizado obrigatoriamente em todos os ambientes públicos ou privados que está 
presente o cuidado de enfermagem (COFEN, 2009). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de campo, descritivo, transversal e de abordagem qualitativa. 
Optou-se por uma análise qualitativa por esta favorecer a abrangência da totalidade do problema 
investigado em suas múltiplas dimensões. Aos dados foi aplicada a técnica da análise de 
conteúdo de Bardin. 
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Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, orientadas por 
um roteiro norteador, entre janeiro e março de 2012. O instrumento de coleta de dados foi 
elaborado de acordo com os interesses do estudo e do seu objetivo, por meio de pesquisas e 
adaptações de modelos de outros estudos e ampla revisão da literatura.  

Utilizou-se um questionário composto por 08 questões subjetivas que buscavam, por 
meio destas, identificar a compreensão dos profissionais acerca da SAE, como estes realizam sua 
assistência no trabalho, como eles operacionalizam a SAE durante o exercício de sua profissão 
mediante a assistência prestada aos clientes internados na unidade hospitalar investigada e 
identificar a existência de elementos que facilitassem e/ou dificultassem a implementação da 
SAE. 

O local da pesquisa foi um hospital público regional. A escolha desta unidade 
hospitalar se deu pelo fato de que a mesma é a unidade de referência para toda a Região Oeste do 
estado do Rio Grande do Norte em urgência e emergência e tratamento de patologias crônicas, 
atendendo exclusivamente pelo SUS. 

Referente ao público-alvo da pesquisa esse consistiu em 04 enfermeiros que atuam 
vinculados diretamente no setor hospitalar da clínica médica. A saber, a pesquisa foi 
desenvolvida com toda a população dos enfermeiros daquela unidade, ou seja, com a totalidade 
de 100% desses profissionais. 

A pesquisa teve início com o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), registrado sobre o 
número CEP/Nº077/11. E de acordo com o disposto na Resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, os direitos dos sujeitos foram preservados. A identificação dos sujeitos foi 
feita por códigos alfanuméricos em que a sigla E significa enfermeiro e o número subseqüente a 
esta letra indica sua colocação na sequência das entrevistas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Partindo do entendimento de que a SAE constitui-se em um instrumento 
metodológico que além de propiciar e nortear a assistência de enfermagem oferece condições 
necessárias para a organização do trabalho do enfermeiro (NEVES; SHIMIZU, 2010), torna 
possível a organização e agrupamento das mensagens expostas por esses profissionais durante as 
entrevistas, levantando em consideração as seguintes categorias de análises: 

A Compreensão dos enfermeiros acerca da SAE 

Para os profissionais que fizeram parte deste estudo a compreensão acerca da SAE 
tangencia os conceitos clássicos de sistematização da assistência de enfermagem. Para 
desenvolver suas atribuições de enfermeiro, na visão desses sujeitos, não é preciso a aplicação de 
todo o processo de enfermagem, mas de pelo menos parte dele. A SAE foi considerada 
importante por todos os entrevistados, no entanto na exploração do conjunto das opiniões aqui 
compiladas observou-se que a aplicação da SAE envolve mais do que o cumprimento de etapas a 
serem seguidas, requerendo do profissional, além do conhecimento da sequência de passos, visão 
crítica do processo e sensibilidade para adequar as necessidades do paciente às condições de 
trabalho.  

[...] é extremamente necessária. Quando não existe a sistematização, cada um faz 
seu trabalho, a seu modo, desta forma, agente não fala a mesma língua (E-1). 
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[...] a organização do trabalho de enfermagem de maneira a torná-lo mais eficaz, 
com melhores resultados ao final da assistência prestada (E-3).  
[...] uma forma de organização da assistência do enfermeiro no serviço de saúde, 
orientado seu trabalho de forma a atender melhor o paciente. Acho a implantação 
da SAE extremamente necessária. Pois já que não existe uma forma de 
sistematização cada um faz seu trabalho e agente acaba não falando a mesma língua 
(E-4). 

 
Um dos modelos para implantação do processo de enfermagem foi proposto em 2005 

e sistematizado em cinco passos: Investigação, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e 
Avaliação (LEFREVE, 2010). A sua aplicação na prática clínica sofre influencias do modelo 
clássico proposto em 1979, mais conhecido e seguido sem, no entanto, deixar de sofrer 
descaracterizações na sua utilização e na compreensão acerca da SAE.  

[...] a SAE envolve muita coisa como o planejamento das ações de enfermagem; a 
prescrição, os cuidados de enfermagem, evolução e reavaliação... Mas temos que 
dar prioridade aos casos mais graves (E-2). 

 Quando a coleta de dados não é citada nesse depoimento ele passa a contemplar em 
parte a SAE. A coleta de dados ou investigação se apresenta para a SAE como processo essencial 
e necessário para a construção da assistência. O enfermeiro, para prestar assistência de 
qualidade, deve estar inserido na realidade concreta de forma consciente e competente, técnica e 
científica (BROCA; FERREIRA, 2012). 

Contudo, quando E-2 defende passos da SAE pressupõe-se a uma organização na 
assistência, e pode-se deduzir também que, ao frisar a prioridade aos casos mais graves, implica 
uma coleta dos dados, pois somente a partir do momento em que se conhece a realidade de cada 
cliente do serviço se torna possível determinar qual necessita de cuidados assistenciais 
prioritários. 

Destaca-se que os profissionais enxergam a importância da SAE para construção e 
efetivação de uma assistência mais direcionada, organizada e que permita a execução e a 
continuidade de um trabalho mais eficaz a sua clientela. Percebeu-se que, embora com definições 
com espaço para acertos, a compreensão dos enfermeiros entrevistados acerca da SAE representa 
que eles a entendem como um importante instrumento capaz de organizar o gerenciamento do 
cuidado a partir de tomadas de decisões críticas e não meramente baseado em uma sequência 
infindável de tentativas e erros. 

Todavia, a consolidação do processo depende de vários fatores, dentre os quais 
compromisso da equipe, da instituição, bem como fatores econômicos e sociais que precedem e 
sustentam os determinantes profissionais (SILVA et al., 2011). 
 
A Operacionalização da SAE  

A implementação da SAE nos serviços de saúde é vista como um desafio pelo 
Conselho Federal de Enfermagem, que tornou obrigatório esse processo de trabalho em 2002, 
através da Resolução COFEN nº 272, com vistas a reforçar a necessidade de se planejar a 
assistência (COFEN, 2009). 

No entanto, verifica-se que, a partir da fala dos entrevistados, a maneira de agir das 
fontes simboliza a execução de um ou dois componentes do processo de enfermagem em 
determinado momento, mas não no todo, nem a todo o momento. A interação entre enfermeiros e 
SAE passa a depender não do seguimento ético do cuidar, mas, sobretudo, das oscilações da 
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ambiência profissional. Nessa ideia, os enfermeiros entrevistados relataram que a 
operacionalização da SAE é percebida, mas nem sempre cumprida em sua totalidade. 

[...] De certa forma, percebemos algumas fases da SAE no nosso processo de 
trabalho, especialmente com relação à coleta de dados e exame físico, realizados na 
admissão e/ou na evolução do usuário, ainda que não da forma bem elaborada e 
estruturada da SAE. No entanto, os demais passos da SAE acabam se perdendo no 
momento de atribuições delegadas aos enfermeiros, bem como, a toda equipe de 
enfermagem. Teoricamente a SAE está presente no processo de trabalho do 
enfermeiro, no entanto, na realidade dos serviços de saúde nos quais estamos 
inseridos, sua implantação não acontece de fato (E-3).  

[...] de forma regularmente não executo a SAE, não observo plano de ação, de 
cuidados. Mas procuro dentro das possibilidades prestar excelência de enfermagem 
aos de piores condições ou aos que precisam de cuidados mais complexo (E-2). 

A respeito disso, o Conselho Federal de Enfermagem considerando que a SAE é uma 
atribuição privativa do enfermeiro entende que a aplicação desse processo está relacionada com 
alguns aspectos necessários a sua implementação, quais sejam, ensino em enfermagem, a 
estrutura das organizações do trabalho em enfermagem e elementos que encerram além de 
crenças e valores, conhecimentos, habilidades e prática dos enfermeiros. 

As dificuldades para implementação da SAE  

Na equipe de enfermagem é muito importante à continuidade do serviço e essa 
situação, por vezes, pode implicar em deficiências na aplicação do processo caso venha a não ser 
cumprida em conformidade. São muitos os desafios na implementação da SAE, mas dentre eles 
destacou-se a interrupção da sistematização da assistência devido à sobrecarga de trabalho do 
enfermeiro conforme relatado nas falas das fontes.  

[...] A carga horária de trabalho excessiva dificulta a implementação da SAE, se 
existisse uma enfermeira diarista facilitaria; existe falta de investimento por parte do 
hospital (E-4).  

[...] uma dificuldade aqui no setor, é a falta de um enfermeiro diarista, pois se 
existisse facilitaria, pois dessa forma conseguiria visualizar a rotina do setor. A falta 
de tempo, a enfermeira fica sobrecarregada demais. E a falta de investimento por 
parte do hospital, pois se eles investissem, por exemplo, pagando hora-extra para 
nos virmos em horários fora do nosso plantão, para tentar fazer essa 
sistematização... Quem vai ficar aqui fora da hora do trabalho, sem ganhar nada? 
Eu não fico!” (E-1).  

Podem-se citar exemplos de pessoas e instituições bem sucedidas que buscaram 
melhores condições de trabalho com vistas à implementação de métodos de organização da 
assistência de enfermagem, não como finalidade em si mesmo, mas como meios de alcançar o 
objetivo maior que é de prestar um cuidado de qualidade e auxiliar no rápido retorno daquele 
paciente as suas funções rotineiras, e a sua família.  

No entanto, percebe-se que este pensamento de dedicar maior carga horária de 
enfermeiros e remunerá-los adequadamente parecem não estar presente em parte das instituições 
de saúde. E-2 reflete em sua fala esta afirmativa quando diz que encontra dificuldade de 
implementação da SAE na unidade de clínica médica onde trabalha devido a insuficiência de 
mão de obra. 
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[...] necessita de um número suficientes de profissionais para desenvolver as 
atividades. Sobrecarga de trabalho, como por exemplo, um setor com trinta 
pacientes e apenas um enfermeiro para resolver toda a parte burocrática, prestar 
assistência de enfermagem e coordenar os serviços da equipe é humanamente 
impossível (E-2). 
Nos depoimentos se verificou que os enfermeiros expressaram que a sobrecarga de 

trabalho dificulta a realização da SAE, mas apontaram também outros entraves para que ela se 
efetivasse, como a própria organização administrativa dos profissionais de enfermagem no turno 
de trabalho, quando expressam a ausência de um enfermeiro diarista, e a falta de investimento 
por parte próprio hospital. 

Diante disso, percebe-se que as dificuldades para implementação da SAE também 
podem estar relacionadas ao quantitativo de recursos humanos existentes nas instituições de 
saúde para executar todas as atividades requeridas por essa, metodologia, que exige tempo para 
registro e análise dos dados. Os sujeitos desta pesquisa entendendo o não cumprimento da SAE 
sinalizam com alternativas de interação com outros serviços, com vistas a minimizar as 
dificuldades. 

[...] que o hospital investisse em pessoas que viessem de outros lugares onde a SAE 
foi implantada, para ajudar a equipe local do hospital a implantá-la (E-1).  
 
Há a necessidade de capacitação de profissionais (E-2). 
 

A grande demanda de clientes no serviço também aparece como desafio, visto que 
essa situação aumenta a sobrecarga de trabalho e reduz o tempo dos enfermeiros para 
sistematizar uma assistência adequada para a clientela.  

 
As dificuldades são inúmeras, na minha opinião, a principal delas é a grande 
demanda de usuários internos na clínica médica, o que dificulta uma assistência de 
enfermagem de qualidade, sendo esta dispensada apenas aos pacientes graves; a 
grande demanda de atribuições delegadas ao profissional enfermeiro que além da 
assistência de enfermagem dedica-se a resolver problemas que não são de sua 
competência, tais como, otimização de exames, transporte entre outros (E-3). 

 
Outros profissionais trabalhadores da clínica médica também foram citados nos 

depoimentos. Em suas falas as fontes se reportam não a categorias específicas, mas em 
comportamento sem compromisso de alguns. A falta de iniciativa foi a dificuldade mais citada 
entre as entrevistadas.  

[...] dificuldade para essa operacionalização é a falta de iniciativa (E-1); 
[...] interesse dos profissionais e falta de treinamento (E-4);  
[...] dificuldade é a falta de iniciativa (E-2). 

Verifica-se que os desafios para a efetivação da SAE se repetem e que dependem não 
apenas do interesse e qualificação dos profissionais, mas, sobretudo disso também. As diferentes 
formas de sistematização da assistência pressupõem a organização das condições, dos recursos 
materiais e humanos além da competência técnico-legal e valorização dada à sua contribuição, 
seja pela instituição, seja pelo profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, pode-se identificar que a sistematização da assistência de 
enfermagem assume uma conotação de atividade complementar no trabalho do enfermeiro da 
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clínica médica do hospital investigado, à medida que esses profissionais entendem a importância, 
mas justificam seu não cumprimento em detrimento dos desafios encontrados para sua 
efetivação. 

Com relação à compreensão dos enfermeiros acerca da SAE O primeiro passo da 
pesquisa foi identificar essa compreensão, ao que, através das falas, elas expressaram um 
conhecimento que em parte, mas não no todo atendiam a conceituação de SAE proposta nas 
literaturas clássicas. Os resultados do estudo demonstraram que, apesar de terem compreensão de 
sua importância, as enfermeiras relataram dificuldades na execução da SAE destacando a falta de 
compromisso de colegas também enfermeiros como fator principal desse entrave. 

Com relação à operacionalização da SAE observou-se que as fontes entendem e 
tentam operacionalizar o processo o mais próximo possível do que elas entendem ser o correto. 
No entanto, encontram justificativa em seu não cumprimento no grande número de tarefas que 
são demandados ao enfermeiro durante um dia de trabalho, afastando-o do paciente à revelia do 
processo de trabalho que ele tem conhecimento que deveria cumprir. 

Com relação às dificuldades para implementação da SAE constatou-se também 
referências dos enfermeiros no que diz respeito à proatividade dos colegas, ao que eles 
chamaram de falta de iniciativa. Dos entrevistados apenas um não fez esse relato. Aliado a estas 
informações estão ainda citações a respeito da insuficiente quantidade de profissionais para a 
demanda da clínica médica. Ao que se percebe que a primeira dificuldade relatada tem a ver com 
comportamento dos profissionais, mas a segunda com quantitativo de recursos humanos. 

Em suma, verifica-se que os desafios para implementação da SAE persistem no 
quantitativo de pessoal e no compromisso individual em cumprir seus passos, em detrimento do 
conhecimento que os enfermeiros têm sobre a importância de sua operacionalização. Essa 
situação pode indicar necessidade de reflexão sobre a prática do enfermeiro embasada na 
cientificidade, uma vez que sem sistematização seu trabalho poderá assumir conotação 
fragmentada e sem organização, pautado no apenas cumprimento de prescrições médicas.  

Em uma clínica médica, assim como em quaisquer unidades de saúde faz-se 
essencial para o trabalho do enfermeiro a assunção da SAE como instrumento de trabalho que 
requer compromisso, conhecimento e visão crítica com vistas a autonomia e qualidade do 
cuidado ofertado.  
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RESUMO: Esta pesquisa objetivou identificar possíveis interfaces entre a SAE e a prevenção de 
infecções na UTI. Estudo realizado por meio de observação direta da realidade, em uma UTI, no 
Estado do Rio Grande do Norte. No contexto estudado, por vezes, a SAE foi realizada 
desconsiderando as especificidades de cada paciente, em se tratando da prevenção de infecções. 
Durante a admissão no setor, e na elaboração do histórico do paciente, os fatores de risco 
individuais para a ocorrência de infecções não foram pesquisados. Durante a realização do exame 
físico e do plano de cuidados, alguns princípios de assepsia não foram respeitados. A SAE na UTI 
estudada ainda é incipiente, e suas etapas atendem mais às rotinas institucionais do que às 
necessidades de cuidado dos pacientes. É possível articular à SAE à prevenção e controle de 
infecções, em todas as suas etapas; agregando os princípios da prevenção ao cuidado de 
enfermagem. 
 
PALAVRAS CHAVE: Enfermagem; Infecção Hospitalar; Terapia Intensiva. 
 
INTRODUÇÃO 

As Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde – IRAS, são todas as infecções 
adquiridas por meio da atenção à saúde, seja por meio da realização de procedimentos ambulatoriais 
ou durante a internação hospitalar. Até o ano de 2008, o conceito adotado pelo Ministério da Saúde 
era o de Infecção Hospitalar (IH) e, a partir dele, o enfoque era dado à infecção que ocorria no 
espaço hospitalar (BRASIL,1998). 

Segundo este novo conceito, o de IRAS, a infecção não se restringe essencialmente à 
assistência hospitalar, uma vez que a mesma pode acontecer em todos os níveis de atenção, seja na 
unidade básica de saúde, no hospital, no domicílio e em serviços de home care (MEDEIROS, 
2011). 

Essas infecções contribuem para a piora do quadro clínico do paciente, implicam em mais 
gastos com a atenção à saúde devido ao aumento da permanência do paciente em regime de 
internação ou de tratamento de doenças, além de acarretar custos não mensuráveis tais como: 
afastamento do convívio familiar e do trabalho. Representam uma preocupação não só do setor 
saúde, mas torna-se também um problema de ordem social, ética e jurídica, pois, resulta em 
implicações na vida dos usuários dos serviços de saúde (LACERDA, 1997). 
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Dentre os setores hospitalares de maior risco para a ocorrência das IRAS, destaca-se a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por se tratar de um local onde se encontram pacientes em uma 
condição crítica que, constantemente, são submetidos a procedimentos invasivos o que os deixa 
mais propensos a contrair esse tipo de infecção.  

Considerando as especificidades da UTI e dos pacientes que necessitam deste setor, é 
importante destacar que a enfermagem é responsável pela maior parte das intervenções realizadas 
junto ao paciente; esta categoria assume, portanto, um papel relevante na prevenção e controle das 
IRAS, uma vez que é responsável pela realização da maior parte dos procedimentos e intervenções 
assistenciais (ARMC, 2008). 

A maneira como a equipe de enfermagem sistematiza sua assistência, pode favorecer ou 
não o controle das infecções na UTI; desde que esteja em consonância com as diretrizes da CCIH, e 
com os princípios técnico-científicos que embasam a assistência de enfermagem em terapia 
intensiva. 

Esta pesquisa tem como objetivo descrever algumas interfaces entre as etapas da SAE e os 
princípios da prevenção e do controle das infecções na UTI. Propor-se ainda, a identificação realizar 
uma descrição da observância desses princípios no cotidiano assistencial de uma UTI, desde o 
momento da admissão do paciente até a implementação de um plano de cuidados, e até à realização 
de procedimentos invasivos. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa; foi realizada em uma UTI 
de um Hospital de Referência Regional do Estado do Rio Grande do Norte. 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da equipe de enfermagem do referido setor. 
Foram utilizados como critérios de inclusão: ser profissional de enfermagem e estar escalado para 
desenvolver suas atividades na UTI, no período destinado à coleta de dados. Como critérios de 
exclusão: estar institucionalmente afastado de suas atividades, ou a recusa em assinar o TCLE. 

A coleta dos dados ocorreu no período de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, nos turnos 
matutino e vespertino. A observação direta da realidade foi registrada em um diário de campo. Esta 
observação esteve voltada para os momentos em que a equipe de enfermagem realizou suas 
atividades assistenciais, desde a organização dos seus instrumentos de trabalho, até o planejamento 
das ações, à sua realização e o devido registro no prontuário do paciente. 

Os dados produzidos foram organizados em tópicos, denominados a partir das etapas da 
SAE, preconizadas pelo COFEN (BRASIL,2009). Em cada um deles, foram agrupados os registros 
da assistência cuja natureza esteja conceitualmente inserida nas referidas etapas. Assim, por 
exemplo, no tópico Histórico de Enfermagem, foram agrupados os dados produzidos a partir da 
observação dos momentos em que, na admissão dos pacientes, a assistência esteve voltada para a 
elaboração de um histórico das condições clínicas atuais e pregressas, condições sócio-econômicas 
e culturais, entre outras. 

Os pesquisadores adotaram como referencial teórico para subsidiar a discussão acerca da 
SAE, a Resolução Nº 358 do COFEN, de 15 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009); e quanto às 
diretrizes de prevenção e controle de infecção, foi adotada a portaria da ANVISA, de Nº 2.616 de 
12 de maio de 1998 (BRASIL, 1998). Tal Resolução dispõe sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UnP, com o protocolo 
222/2011, de 15 de abril de 2011, e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 
0227005200010. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Caracterizando o local do estudo 
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O campo pesquisado é caracterizado como um UTI adulto, geral, composta por 10 leitos. 
Está inserida em um hospital de referência regional, atendendo a uma população em torno de 
500.000 habitantes. 

O paciente pode ser admitido na UTI, oriundo das unidades de Pronto Socorro, Clínica 
Médica ou Centro Cirúrgico. Os pacientes admitidos do Pronto Socorro, geralmente são jovens 
vítimas de acidentes de trânsito; os pacientes admitidos da Clínica Médica, em geral, são idosos 
com problemas cardíacos e respiratórios; e os pacientes oriundos do Centro Cirúrgico, geralmente 
são jovens que passaram por craniotomia, em decorrência dos acidentes de trânsito, ou vítimas de 
perfurações por arma de fogo ou por arma branca.  

A coordenação da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar (CCIH) do referido 
serviço, elaborou um manual de recomendações para a prevenção e controle das infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Este manual reforça a necessidade do envolvimento de toda a 
comunidade hospitalar nas ações de prevenção e controle de infecção.  

 
Coleta de Dados (Histórico de Enfermagem) 
Apesar de não haver referência ao processo de enfermagem, a assistência se organiza em 

quatro etapas. A primeira delas é a admissão do paciente na UTI, onde é realizada uma coleta de 
dados sobre suas condições clínicas atuais e pregressas, e de suas condições sócio-econômicas.  

Neste momento, realiza-se ainda um exame físico empregando-se a inspeção, palpação, 
percussão e ausculta. Considera-se desta forma, que o cuidado do paciente gravemente enfermo 
demanda uma assistência planejada e sistematizada; principalmente no que tange a construção de 
conhecimento técnico, fisiopatológico e laboratorial, é mister enfatizar a importância da 
enfermagem neste contexto (BRASIL, 2009).  

A coleta de dados é considerada o primeiro passo para caracterizar o estado de saúde do 
paciente, com o objetivo de identificar suas necessidades, hábitos alimentares, patologias 
pregressas, condições de moradia, de trabalho e de lazer, entre outras(OLIVEIRA, 2010).  

Esta etapa é fundamental para que seja assegurada uma assistência que contemple as 
necessidades do paciente, tendo como referência o motivo que o levou a ser internado na UTI; além 
de outras necessidades e problemas de saúde que possam ser detectados durante este período.  

Quanto maior o número de necessidades afetadas do cliente, maior é a necessidade de se 
planejar a assistência, uma vez que a sistematização das ações visa à organização, à eficiência e à 
validade da assistência prestada (BRASIL, 2002). 

Dentre estas necessidades, está a prevenção de infecções a partir da identificação de fatores 
de risco individuais de cada paciente. 

Estes fatores de risco pode estar relacionados à idade, ao estado nutricional e às possíveis 
intervenções realizadas em outros serviços de saúde (BITTAR, 2006). No entanto, não foi 
observada uma atenção voltada para estes fatores de risco, durante a elaboração do histórico de 
enfermagem. 

Na UTI, para o momento da coleta de dados, é utilizado  um formulário específico do setor 
para a realização do exame físico; o mesmo está estruturado sob a forma de um checklist. A partir 
dele, são avaliadas as funções vitais (estado neurológico, o estado hemodinâmico, a função 
respiratória) e as eliminações. São registradas ainda as informações sobre a oferta da dieta (tipo de 
dieta; se a oferta é por sonda nasogástrica ou nasoentérica); informações sobre a modalidade de 
oferta de oxigenioterapia (se por ventilação mecânica, por máscara ou por cateter nasal); sobre a 
realização do banho no leito (com ou sem ajuda por parte do paciente). Inclui-se ainda, o registro da 
presença de úlceras de pressão e feridas de qualquer outra etiologia. 

Percebe-se que um documento como este é de grande importância para a realização do 
histórico de enfermagem e do exame físico. Contudo, os pacientes que se encontram em uma UTI, 
por vezes, são instáveis e necessitam de uma contínua observação. A adoção de um instrumento de 
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coleta de dados como esse, não deveria limitar a avaliação do paciente por parte da equipe de 
enfermagem, como foi constatado pelos pesquisadores.  

Mesmo que se disponha de um formulário bem estruturado para a coleta de dados, esta 
etapa da sistematização sempre necessitará de adaptações para melhor atender ao propósito de 
subsidiar a SAE e à prevenção e controle das IRAS. 

 
Diagnóstico de Enfermagem 
Este momento da SAE consiste na interpretação dos dados coletados, de forma minuciosa e 

criteriosa; baseando-se nos problemas reais ou problemas potenciais, que podem ser de disfunções 
fisiológicas, comportamentais, espirituais; e, a partir destes problemas ou necessidades, traçar as 
intervenções mais efetivas para o alcance dos objetivos propostos para a assistência de enfermagem 
(BITTAR, 2006). 

Na UTI pesquisada, não foi identificada a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, 
pois, nenhum dos registros em prontuários se referia ao diagnóstico da condição clínica do paciente. 
Gerando, portanto, uma lacuna no trabalho da enfermagem tanto no que diz respeito aos cuidados 
necessários ao paciente crítico, quanto à prevenção das IrAS. 

A ausência de uma elaboração sistematizada desses diagnósticos pode favorecer a uma 
assistência desconectada das necessidades do paciente; além de negligenciar os riscos para a 
ocorrência de infecções. 

 
Planejamento de Enfermagem 
O Planejamento de Enfermagem resulta da avaliação do paciente onde são identificados 

problemas ou necessidades de saúde, para os quais a enfermagem é responsável. Possibilita a 
individualização da assistência, além de guiar o processo decisório da enfermagem (TRUPPEL et al 
2009). No planejamento serão determinados as intervenções a serem realizadas e os resultados 
esperados, a partir dos Diagnósticos de Enfermagem(BITTAR, 2006). 

Considerando os princípios da prevenção e do controle de infecções na especificidade da 
UTI, o Planejamento de Enfermagem tem amplo potencial para subsidiar estas ações; desde que 
tenha como bases, os Diagnósticos de Enfermagem e os riscos para a ocorrência de infecção.  

Identificou-se que as ações assistenciais da enfermagem na referida UTI, atendiam mais às 
normas e rotinas do setor do que, propriamente, aos problemas e necessidades do paciente. O 
cotidiano do setor pesquisado é regido por intervenções gerais (higienização, aspiração de 
secreções, realização de curativos e administração de medicamentos), em detrimento de um plano 
de cuidados individualizado, voltado para os problemas e necessidades do paciente. 

Assim, a prevenção das IrAS no setor pesquisado assume um caráter genérico, sem atentar 
para as especificidades de cada paciente; a etiologia dos agravos e suas implicações 
hemodinâmicas, neurológicas e metabólicas, entre outras, por vezes não são consideradas como 
fonte de diagnósticos para a enfermagem, além de não serem utilizadas para subsidiar a assistência 
desenvolvida. 

Esta forma de organizar e desenvolver os cuidados de enfermagem, contraria também os 
princípios da assistência de enfermagem ao paciente crítico em unidade de terapia intensiva; cujas 
necessidades e problemas de saúde estão inevitavelmente afetados, exigindo uma avaliação 
criteriosa  que seja capaz de orientar uma assistência individualizada e efetiva (TRUPPEL et al 
2009)Todavia, percebe-se que diante da inexistência dos Diagnósticos de Enfermagem, o 
planejamento também apresenta lacunas; pois, não há uma identificação prévia das necessidades e 
problemas de saúde do paciente. 

 
Intervenções de Enfermagem 
A etapa seguinte da SAE é a elaboração de um plano de cuidados de enfermagem, diante 

das necessidades identificadas. No cotidiano pesquisado, este plano contempla intervenções 
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inerentes à internação em UTI, tais como: aferição de sinais vitais, controle hídrico, monitorização 
contínua, cuidados de higiene geral. 

Não foram observadas intervenções sistemáticas que fossem voltadas para a prevenção e 
para o controle das IrAS. As intervenções de enfermagem voltaram-se essencialmente para o 
cumprimento das rotinas assistenciais, desconsiderando que em cada paciente, existem necessidades 
e problemas que traduzem a especificidade da assistência da qual cada um necessita. 

 
Implementação 
A Implementação é a fase em que são realizadas as intervenções de Enfermagem, a partir 

dos Diagnósticos de Enfermagem e do Planejamento de Enfermagem. 
Na referida UTI, esta implementação acontece através de um plano de cuidados que se 

resumem às intervenções rotineiras em uma UTI, tais como: o banho no leito, a administração de 
medicamentos, a manutenção dos acessos venosos, a administração da dieta, e na assistência 
necessária aos procedimentos especializados que rotineiramente acontecem (traqueostomia, a 
reanimação cárdio-respiratória, entre outros). 

Existe uma tentativa de se elaborar as prescrições de enfermagem, no entanto, as mesmas 
assumem uma característica de rotina assistencial; na maioria das vezes, detêm-se aos cuidados 
voltados para higienização e registro de sinais vitais, quando deveriam estar relacionadas às 
necessidades do paciente.  
Sem uma assistência sistematizada, os riscos para a ocorrência de infecção estão ainda mais 
presentes. A cada momento na UTI, são realizadas diversas ações que deveriam ser planejadas 
singularmente, sendo orientadas pelas necessidades individuais e da suscetibilidade de cada 
paciente (JACQUIER;SANTOS; CENTENO, 2008). 

 
Avaliação de enfermagem 

A Avaliação de Enfermagem é um processo sistemático e contínuo, onde serão avaliadas as 
mudanças do quadro clínico do paciente, em decorrência das Intervenções de Enfermagem; sua 
realização não deve se limitar apenas ao momento posterior realização das etapas anteriores. Pois, 
entende-se que não se tratam de momentos estanques devendo, pois, a avaliação ser realizada 
durante todo o processo (TANNURE; GONÇALVES, 2009).  

Não foram identificados sinais da realização desta fase durante o período da pesquisa; a 
UTI possui uma rotina assistencial própria, às quais os pacientes estavam submetidos. Se não foi 
observada a Avaliação de Enfermagem, entende-se que nem sempre os procedimentos e rotinas a 
que estes pacientes estavam submetidos atenderam às suas necessidades. Relegando inclusive os 
princípios da prevenção e controle das IrAS. 

 
 Registro de Enfermagem 
Esta etapa da SAE corresponde ao momento em que são realizados os registro no 

prontuário do paciente. Os prontuários servem de registro com a finalidade de fornecer informações 
a respeito da assistência prestada ao usuário, de modo a assegurar a comunicação entre os membros 
da equipe de saúde, garantindo a continuidade da assistência.  

Observou-se que, nos registros das admissões, constavam apenas informações mais gerais 
acerca do paciente, tais como: a procedência, os equipamentos de suporte às funções vitais 
(ventilador mecânico, bomba de infusão) trazidos juntamente com o paciente dos outros setores; os 
procedimentos cirúrgicos ou de sondagens aos quais ele havia se submetido. Apesar de muito 
importantes, este registros não contemplam todas as informações inerentes à prevenção e controle 
de infecções. 

Observou-se que, quando estes registros foram realizados pelos acadêmicos de 
enfermagem, houve uma preocupação em documentar minuciosamente as condições do paciente. 
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Os sujeitos da pesquisa frequentemente relatavam, indiretamente, que esta prática de 
registro devia-se ao número reduzido de profissionais e a carga horária de trabalho excessiva; 
situação que é vivenciada em outros contextos, onde o trabalho é composto por tarefas repetitivas e 
pela incorporação de rotinas de trabalho, em detrimento de uma Sistematização da Assistência 
(TANNURE; GONÇALVES, 2009). 

 
CONCLUSÃO 
A SAE no âmbito da UTI pesquisada é incipiente, e ainda desarticulada das ações de 

prevenção e controle das IrAS. A assistência é organizada em função de rotinas administrativas, em 
detrimento das necessidades do paciente.  

Embora seja possível identificar em alguns momentos, ações que se remetem às etapas da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, elas ainda não se configuram na sistematização 
preconizada pelo COFEN. 

As ações de prevenção e controle das IrAS na UTI não possuem uma sistematização, que 
as articule ao cotidiano assistencial; princípios básicos são desconsiderados durante a execução 

A prevenção e o controle das IrAS na terapia intensiva é uma necessidade inerente à 
admissão no referido setor; esta prevenção precisa estar articulada à assistência desenvolvida pelos 
profissionais isoladamente, ou em equipe. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADO 
AO SEDIMENTO EM UM TRECHO RURAL DO RIO APODI-MOSSORÓ NA 

COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA, MUNICÍPIO MOSSORÓ-RN, NORDESTE, 
BRASIL 

 
Atarissis Morais Dias¹; Iron Macêdo Dantas², Pedro Gomes da Silveira Neto ³; Wesley Alves 

Rodrigues4; Janay Clésia Menezes Mota 5 

 
RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de fazer uma análise da abundancia relativa 
através da analise qualitativa do macroinvertebrados que se encontram associados ao sedimento do 
Rio Apodi-Mossoró na comunidade rural de Passagem de Pedra e fazer a identificação dos diversos 
grupos funcionais de alimentação da macrofauna bentônica presente no local  comparando entre os  
quatro pontos dois antes e dois após o barramento. Para tais identificações, foi necessária a 
realização de 3 coletas entre os meses de dezembro de 2011 a maio de 2012 realizando a análise 
qualitativa dos macroinvertebrados bentônicos que se encontravam associados ao sedimento do rio 
com o auxilio de um pegador manual triangular (35x35x35cm de lados e 35cm de profundida de) 
com abertura de malha de 500 μm. Os organismos coletados foram triados, identificados e 
preservados em álcool a 70%. Foram encontrados no total 1683 indivíduos divididos em dez taxons 
sendo 1637 indivíduos encontrados nos dois pontos antes do barramento com organismos 
pertencentes aos filos Molluscos (1187 indivíduos) com maior abundância acompanhados de 
Crustacea (426 indivíduos) e Insecta (13 indivíduos). Posteriormente ao barramento foram 
encontrados 46 indivíduos presente nos dois pontos uma maior abundância também de Molluscos 
(28 indivíduos) seguidos de Insecta (17 indivíduos) e Annelida (1 indivíduo)  distribuídos em 10 
táxons  com destaque para o M. tuberculata que demonstrou maior abundancia estando em um 
número muito maior que os demais táxons na maioria das  coletas. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Macroinvertebrados; Rio ; Sedimento.  
 
INTRODUÇÃO 

 
A biota aquática vem sendo utilizada como uma ferramenta importante na busca de 

informações sobre a integridade dos ecossistemas e a qualidade do ambiente. Tanto que o 
monitoramento biológico é o mais apropiado para avaliar a poluição de ecossistemas aquáticos do 
que a tradicional  abordagem físico-química (THIÉBAUT et al., 2006) 

Segundo Bicudo e Bicudo (2004), os invertebrados bentônicos são amplamente 
utilizados nas avaliações de impactos antrópicos sobre o ecossistema aquático por apresentarem 
uma série de vantagens; tais como: diversidade de formas de vida e de habitats, podendo ser 
encontrados em praticamente todos os tipos de ambientes aquáticos; mobilidade limitada, fazendo 
com que a sua presença ou ausência esteja associada às condições do habitat; presença de espécies 
com ciclo de vida longo em relação a outros organismos, possibilitando somatória temporal dos 
efeitos antropogênicos sobre a comunidade; facilidade de uso em manipulações experimentais, o 
que poderá resultar em previsões mais precisas, além, do baixo investimento financeiro para 
desenvolver o estudo. 

Sendo os macroinvertebrados organismos que desempenham importante papel no 
funcionamento de ambientes aquáticos como: biorrevolvimento do sedimento, constituem parte 
importante da cadeia alimentar de vários organismos, também podem ser vetores de agentes 
patológicos em determinadas regiões.  
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O Nordeste brasileiro apresenta mais da metade de sua área com predominância de zona 

semi-árida, por isso se faz necessário uma maior preservação dos poucos recursos hídricos que 
dispomos. Em ambientes como esse apresentam-se rios e os açudes que são as principais fontes de 
fornecimento de água para longos períodos de estiagem (GOULART e CALLISTO, 2003).  

A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superfície de 14.276 km2, correspondendo a 
cerca de 28% do território do estado do Rio Grande do Norte. O Rio Apodi-Mossoró é o principal 
rio que da nome a bacia, nascendo no Oeste e depois de percorrer 210 km deságua no Litoral Norte. 
A Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró, genuinamente norte-rio-grandense, banha cerca de 28% 
da superfície do Estado e apresenta o Apodi-Mossoró como o seu principal curso de d'agua (PAIVA 
SOBRINHO, 1999). O Rio Apodi Mossoró é perenizado pela barragem de Santa Cruz localizada na 
cidade de Apodí-Rn, desta forma todo a extensão à jusante da barragem permanece perene durante 
todo o ano, incluíndo a Cidade de Mossoró e a comunidade de Passagem de Pedras.  

Uma das mais importantes comunidades rurais de Mossoró, situada a cerca de 10 km do 
centro da cidade, Passagem de Pedras destaca-se pelo comércio de crustáceo como o siri, como 
também na produção de camarão em cativeiro. E nos limites dessa comunidade que está situada à 
foz do Rio Mossoró. 

Estudos sobre a distribuição da fauna estuarina ao longo de gradientes salinos apontam 
que os diferentes valores de salinidade atuam como uma barreira fisiológica para espécies 
estenohalinas marinhas (que não penetram nas áreas com baixa salinidade) e de água doce 
(incapazes de colonizar zonas com água salobra ou marinha) (WOLFF, 1983; KENISH, 1986). 
Barnes (1980, 1994) registrou que, em estuários, de uma forma geral, a diversidade tende a crescer 
quando se passa da água doce para a água salgada. 

Este trabalho teve os seguintes objetivos: Analisar a abundância através da analise 
qualitativa dos macroinvertebrados associado ao sedimento no Rio Apodi-Mossoró localizado na 
comunidade rural de Passagem de Pedras; Comparativo entre a comunidade de macroinvertebrados 
bentônicos em dois ambientes antes (ambiente de água doce) e após o barramento da comunidade 
de Passagem de  Pedras (ambiente de água salobra); identificar os grupos funcionais de alimentação 
da fauna bentônica que ocorre junto ao sedimento com relação as variáveis físico-químicas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O sedimento foi coletado no Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona rural na comunidade 
de Passagem de Pedras localizada a 10 km do centro da cidade de Mossoró-RN (Figura 01),  em 4 
pontos de coleta, pontos 1 e 2 à montante e pontos 3 e 4 à jusante do barramento, ponto 
1(5˚09’19,56’’de latitude sul e 37º17’10,29’’de longitude oeste) e ponto 2 (5º09’20,00’’ de latitude 
sul e 37º17’10,73’’de longitude oeste)  e ponto 3 (5º09’15,57’’ de latitude sul e 37º 17’7,50’’de 
longitude oeste) e ponto 4 (5º09’10,61’’ de latitude sul e 37º17’2,83’’de longitude oeste). Apenas 
na primeira coleta os pontos 1 e 2 foram localizados na margem direita. 
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Figura 1: Trecho do Rio Apodi-Mossoró presente na comunidade de passagem de pedra onde foram 
realizadas as coletas com o pegador manual (pontos vermelhos). Fonte: Google Maps - Earth 
©2012 Google. 
 

Foram realizadas 3 coletas no período entre dezembro de 2011 a maio de 2012 
espaçadas a cada 2 meses, sendo realizadas com um pegador manual triangular (35 x 35 x 35 cm de 
lados e 35 cm de profundidade) com abertura de malha de 500 μm com dois arrastos em cada ponto. 
em uma faixa de aproximadamente 1 m da margem, a uma profundidade máxima de 0,50 m. 

O sedimento coletado foi transferido para potes plásticos etiquetados, fixados em álcool 
a 70% e conduzidos ao laboratório de Biologia I da UERN onde foram lavados em água corrente 
em peneiras sobrepostas com abertura de malhas de 0,5 mm e 0,2 mm respectivamente, triado sob 
bandejas transiluminada e preservados em recipientes de vidro com álcool a 70% para posterior 
identificação a qual foi realizada com auxílio de estereomicroscópio e chaves taxonômicas. A 
Determinação dos Grupos funcionais de Alimentação foi determinada, de acordo com Merrit e 
Cummins (1984) e Abílio (1997). 

As análises físico-químicas da água foram determinadas em campo por ocasião da 
primeira coleta utilizado maleta multi-parâmetro do laboratório de química da UERN. Foram 
verificadas as variável de: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 1683 indivíduos divididos em dez taxons sendo 1637 indivíduos 
encontrados nos dois pontos antes do barramento com organismos pertencentes aos filos Molluscos 
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(1187 indivíduos) com maior abundância acompanhados de Crustacea (426 indivíduos)  e Insecta 
(13 indivíduos).  Posteriormente ao barramento foram encontrados 46 indivíduos presente nos dois 
pontos uma maior abundância também de Molluscos (28 indivíduos) seguidos de Insecta (17 
indivíduos)  e Annelida (1 indivíduo) (Tabela 01). 

Tabela 01: Frequência absoluta e grupo funcional em número de organismos coletados em um 
trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró, na Comunidade de Passagem de Pedra, Mossoró-RN 

 

 

Observou-se que o ambiente de água doce apresentou uma quantidade maior de 
indivíduos em relação ao ambiente de água salobra, também pode-se verificar o efeito do 
barramento que poderá ter contribuído com riqueza taxonômica. A família Thiaridae (gastrópoda), 
representada por uma única espécie, Melanoides tuberculata, foi dominante em quase todas as 
coletas. O grande número de M. tuberculata constata uma grande invasão dessa espécie exótica e 
superioridade em relação aos outros táxons devido a sua grande capacidade de adaptação em 
ambientes extremos tornando-se altamente competitivos frente a outras espécies com menor 
tolerância a esses ambientes. 

Como mostrado nas Tabelas 1 e 2 também podemos verificar os grupos tróficos 
funcionais detritívoros, raspadores, coletores, filtradores e predadores, sendo os detritívoros os mais 
abundantes. Essa classificação dos invertebrados dentro dos grupos funcionais pode auxiliar na 
compreensão do papel de cada táxon na cadeia alimentar do ecossistema (MERRIT e CUMMINS, 
1984).  
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Tabela 02: Frequência relativa, e grupo trófico funcionais dos organismos Coletados em um trecho 
urbano do Rio Apodi-Mossoró, na Comunidade de Passagem de Pedra ,Mossoró-RN  

 

 As variáveis físico-químicas apresentaram diferença nas medidas registradas antes e 
após o barramento (Tabela 03), verifica-se que os valores a jusante sempre apresentam-se maiores, 
isto acontece por ser um ambiente que recebe influência da maré tornado a água e o sedimento 
salino. Entretanto no momento das coletas a água encontrava-se em correnteza (ambiente lótico) 
porém o sedimento ainda sofria influência da  de e em determinados períodos este ambiente 
encontra-se com água salgada ou salobra, mesmo que no momento da coleta (período de maré 
baixa) a água estava com correnteza, ambiente lótico,  tornando este ambiente com uma dinâmica 
diferente dos pontos 1 e 2, e influenciando na abundância de organismos. 

Tabela 03: Variáveis Físico-químicas medidas nos quatro pontos na primeira coleta em passagem 
de pedra em um trecho do Rio-Apodi Mossoró. 

Análises físico-químicas Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Hora 09h:38min 09h:47min 10h:14min 10h:47min 

Temperatura 29,2˚C 29,5˚C 31,8˚C 30,3˚C 

PH 8,39 8,48 8,73 9,15 

Oxigênio dissolvido 12,04 9,58 27,97 32,33 

Condutividade elétrica 1456 1452 1431 2313 

Turbidez 17,2 ntu 18,7 ntu 13,1 ntu 5,6 ntu 

 

CONCLUSÃO 
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Pode-se concluir que: 
A riqueza taxonômica é baixa e o número de organismos é influenciado principalmente por 

apenas um táxon. 
O barramento influencia diretamente na distribuição e riqueza taxonômica dos 

macroinvertebrados. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 
ASSOCIADOS AO SEDIMENTO DO RIO APODI-MOSSORÓ NA COMUNIDADE 

PASSAGEM DE PEDRA, MOSSORÓ-RN. 
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Mota;4 Pedro Gomes da Silveira5  

 
 

RESUMO: As regiões de estuarinas apresentam grandes variações sazonais, mensais e diárias de 
seus parâmetros ambientais que são perceptíveis através das modificações causando grandes 
alterações no ecossistema com isso influenciando as comunidades de macroinvertebrados. Os 
objetivos deste trabalho foram investigar a abundancia através de análise quantitativa dos 
invertebrados associados ao sedimento do Rio Apodi-Mossoró em dois ambientes: anterior (água 
doce) e posterior (água salobra) a um barramento O experimento foi desenvolvido no Rio Apodi-
Mossoró, em um trecho rural na comunidade de Passagem de Pedra Mossoró-RN. Foram realizadas 
4 amostras em 2 pontos situados anteriormente e 2 pontos posteriormente a um barramento, 
utilizando-se uma Draga do tipo Van veen com área de 400 cm2 para analise quantitativa. O 
substrato coletado foi transferido para depósitos plástico etiquetado e fixado em solução de álcool a 
70 %, conduzidos ao laboratório de biologia I da UERN onde foram lavadas em água corrente, 
sendo realizados os procedimentos de triagem sob bandeja trans-iluminada. A identificação dos 
invertebrados foi feita sob microscópio estereoscópico e a classificação feita com o auxilio de 
bibliografias especializadas. Foram coletados um total de 4.613 macroinvertebrados, divididos em 
nove táxons, com 4.177 anterior ao barramento e 436 após o barramento, O grupo funcional mais 
presente foi os detritívoros coletores os outros grupos apresentaram baixa quantidade. O barramento 
influencia na riqueza taxonômica e abundância dos organismos, sendo sua maior quantidade no 
ambiente antes do barramento (água doce) que no ambiente após o barramento (água salobra). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Zoobentos; Rio Apodi-Mossoró. 
 
INTRODUÇÃO: 

 
 O Rio Apodi-Mossoró no trecho compreendido entre a cidade de Mossoró e o seu estuário 
existem quatro pequenos barramentos, sendo um na entrada da cidade de Mossoró, (Barragem do 
Genésio), dois dentro da zona urbana (Barragem do Centro e Barragem de Baixo) e Barragem da 
Passagem de Pedra localizada na zona rural. Este último por localizar-se próximo ao estuário do rio, 
separa a montante a água doce e a jusante a água salobra que sofre influencia da dinâmica da maré. 
 O barramento das águas do rio para a formação de represas provoca alterações nos 
ecossistemas aquáticos, causando modificações físicas e químicas do sedimento, e da água e 
consequentemente na organização das comunidades biológicas, atém de influencias nas 
comunidades bióticas a jusante da barragem (ARMENGOL et al., 1999). 
 As regiões de estuarinas apresentam grande variação sazonais, mensais e diárias de seus 
parâmetros ambientais que são perceptíveis através das modificações a concentração de material em 
suspensão, nível de água e correntes (DYER, 1979) causando grandes alterações no ecossistema 
com isso influenciando as comunidades de macroinvertebrados. Do ponto de vista econômico, as 
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principais atividades desenvolvidas na região estuarina estão relacionadas ao porto, à produção 
industrial, à agricultura e à pesca, tanto industrial como artesanal (REIS e DINCAO, 2000). 
 A geomorfologia do canal de um rio e a diversidade dos diferentes habitats são 
determinados diretamente pela correnteza. A velocidade da correnteza pode agir sobre a natureza do 
substrato, resultando em um substrato mais homogêneo na proximidade de barragens. A redução da 
heterogeneidade de substratos reduz a diversidade de habitats disponíveis para os 
macroinvertebrados, acarretando a diminuição de sua abundância e diversidade (VOELZ e 
McARTHUR, 2000; VIANA, 2002). 
 Nesse ambiente estuarino, os fatores abióticos exercem um importante papel estruturador, 
formando um complexo de gradientes que podem determinar a distribuição e abundância das 
comunidades animais (DAY et. al., 1989; LEVINTO, 1995). Mudanças na composição da 
comunidade bentônica devido à dinâmica do substrato podem ocorrer tanto devido aos efeitos 
diretos a sobrevivência, quanto indiretos através das modificações na comunidade sedimentar e 
características relativas á capacidade de atividades de bioturbações (BREY,1991). 
 Associação de macroinvertebrados bentônicos compreende várias espécies de moluscos, 
poliquetas e crustáceas, entre outros taxa com mais de 1mm de tamanho, que apresentam uma 
relação direta com o fundo, o que resulta em certa uniformidade de modos de vida apesar das suas 
distintas origens filogenéticas (DAY et al., 1989). A alta diversidade biológica dos 
macroinvertebrados aquáticos propicia uma maior variabilidade de respostas frente a diferentes 
tipos de impactos ambientais (RESH et al., 1996). 
 No fundo de ecossistemas aquáticos vivem as comunidades de macroinvertebrados 
bentônicos, que participam ativamente nos processos de ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, 
com grande importância em cadeias alimentares e de detritos (CUMMINS, 1989). Os 
macroinvertebrados possuem características que os tornam bem apropriados para programas de 
biomonitoramento: movimentam-se pouco e são, portanto, representativos da área de onde são 
coletados; possuem ciclos de vida curtos e refletem as modificações do ambiente através de 
mudanças na composição das espécies; por fim, vivem próximos ao sedimento, local onde as 
toxinas tendem a se acumular. (GOULART; CALLISTO, 2003; BONADA et al., 2006).  

Os objetivos deste trabalho foram investigar a abundância através de analise quantitativa dos 
invertebrados associados ao sedimento do Rio Apodi-Mossoró em dois ambientes: anterior (água 
doce) e posterior (água salgada) a um barramento; Identificar os grupos funcionais de alimentação 
da fauna de invertebrados. 

MATERIAL E MÉTODOS:  
 
 O experimento foi desenvolvido no Rio Apodi-Mossoró, no período de agosto de 2011 a 
julho de 2012 em um trecho rural na comunidade de passagem de pedra situada a 10 km do centro 
da cidade de Mossoró-RN nos seguintes pontos: ponto 1 (5° 09' 19,56” latitude sul, longitude 37° 
17' 10,29” de longitude oeste) ponto 2 (5° 09' 19,20,00” latitude sul, longitude 37° 17' 10,73” de 
longitude oeste) ponto 3 (5° 09' 15,57” latitude sul, longitude 37° 17' 7,50”de longitude oeste) e 
ponto 4 (5° 09' 10,61” latitude sul, longitude 37° 17' 2,88” de longitude oeste) (Figura 01). 
 As coletas foram distribuídas em uma faixa de aproximadamente 1 m da margem, a uma 
profundidade máxima de 0,5 m, sendo realizadas 3 coletas nos meses de dezembro de 2011 e março 
e maio de 2012, com amostras de sedimento em 2 pontos situados anteriormente 2 pontos 
posteriormente ao barramento totalizado 4 amostras por coleta, utilizando-se uma Draga do tipo 
Van veen com área de 400 cm2 para analise quantitativa (Figura 02). 
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Figura 01: Trecho do Rio Apodi-Mossoró presente na comunidade de passagem de pedra onde 
foram realizadas as coletas com a draga (pontos vermelhos). Fonte: Google Maps - Earth ©2012 
Google. 
 
 O substrato coletado foi pré-lavado e transferido para depósitos plástico etiquetado e fixado 
em solução de Álcool a 70 %, conduzidos ao laboratório de biologia I da UERN onde foram 
lavadas em água corrente utilizando peneiras de 500 μm e 200 μm de abertura de malha. Sendo 
realizados os procedimentos de triagem sob bandeja trans-iluminada. 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Draga de Van Veem utilizada na coleta do sedimento na comunidade de passagem de 
pedra, Mossoró-RN.  

 
 A identificação dos invertebrados foi feita sob microscópio estereoscópico e a classificação 
feita com o auxilio de bibliografias especializadas. As análises físico-químicas da água foram 
determinadas em campo utilizado maleta multi-parâmetro. Foram verificadas as variável de: 
temperatura, pH, oxigênio dissolvido , condutividade elétrica e turbidez. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 Foram coletados uma total de 4.613 macroinvertebrados sendo estes divididos em nove 
táxons com 4.177 anterior ao barramento e 436 posterior ao barramento. Nos pontos anteriores ao 
barramento foram coletados organismos pertencentes aos filos molluscos (3840 indivíduos) seguido 
de Annelida (324 indivíduos) e Arthropoda (13 indivíduos).  Posteriormente ao barramento a maior 
abundância também foi de Molluscos (294 indivíduos) seguidos de Arthropoda (133 indivíduos) e 
Annelida (9 indivíduos) (Tabelas 01). Verificou-se também que os grupos funcionais mais 
abundantes foram os detritívos-coletores (Tabela 01). 
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Tabela 01: Riqueza taxonômica (indivíduos/m2) e grupos funcionais tróficos de macroinvertebrados 
coletados na comunidade de passagem de pedra em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-
RN. 

 

 

 

 

 

  

 Com relação ao comparativo dos táxons entre os pontos de coleta, os pontos anteriores ao 
barramento mostram-se com uma maior abundância relativa de organismos em relação aos 
posteriores. 

 O filo Mollusca foi o mais representativo com 89,62% em todo o experimento a diferença de 
organismos esta relacionada diretamente com o grande número de melanoide 88,3% (Tabela 02) 
encontrados nos pontos anteriores ao barramento com maior abundância na primeira coleta. A 
espécie Melanoide possui grande capacidade migratória e fácil adaptação, tornando-se bem 
estabelecida em todos os tipos de substrato (FREITAS et al., 1987).  
 
Tabela 02: Frequência relativa de macroinvertebrados coletados na comunidade de passagem de 
pedra em um trecho do Rio-Apodi Mossoró, Mossoró-RN. 

Táxons Grupo Funcional Anterior P1 e P2 Posterior P3 e P4 Total 

Mollusca         
Biomphalaria Detritivoro-coletor 1,1 2,1 1,2 

Conchostraco Detritivoro-coletor 0,0 0,2 0,1 

Melanoide Detritivoro-coletor 90,7 64,9 88,3 

Pomacea Herbivoro-raspador 0,0 0,2 0,0 

Annelida   0,0 0,0 0,0 

Oligochaeta Detritivoro-coletor 7,8 2,1 7,2 

Crustacea   0,0 0,0 0,0 

Decapoda Detritivoro-filtrador 0,0 0,0 0,0 

Macrobrachium sp Predador 0,1 0,0 0,1 

Insecta   0,0 0,0 0,0 

Chironomidae Coletor 0,1 30,5 3,0 

Corixidae Carnivoro-perfurador 0,0 0,0 0,0 

    100 100 100 

 
Segundo (SURIANE, 2006) Além destas variáveis, elevadas densidades populacionais de 

Melanoides podem influenciar negativamente na presença do gênero Biomphalaria, por apresentar 
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grande capacidade competitiva em relação ao alimento e pelo espaço no ambiente competindo com 
ela sendo introduzida como um controle biológico da biomphalaria que é hospedeiro intermediário 
da Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose. Este mostrou maior abundância 
posteriormente ao barramento (Tabela 02).  
 O filo Annelida representado pelos oligochaetas com frequência de 7,2% sendo mais 
abundante anteriormente ao barramento (Tabela 02) esteve presente em todo o experimento estando 
ausente somente nos pontos três e quatro na primeira coleta a alta quantidade desses organismos na 
terceira coleta esta relacionado com o alto índice de matéria orgânica (pedaços de folhas e madeira) 
observados nos procedimentos de triagem (Tabela 01). Monkolski et al, (2006) dizem que alguns 
organismos apresentam adaptações morfofisiológicas que permitem a sobrevivência em ambientes 
hostis, ou em outras palavras, com déficit em oxigênio dissolvido, onde os anelídeos Oligochaeta  
dispõem de estratégias como a presença de pigmentos respiratórios semelhantes à hemoglobina, 
mecanismos de desintoxicação. 

  A classe insecta foi representada pela família Chironomidae com frequência relativa de 
3,0% (Tabela 02) estado presente somente a partir da segunda coleta com maior abundância nos 
pontos 3 e 4 da mesma coleta (posterior ao barramento) a presença destes esta relacionada a sua 
tolerância a variações ambientais. Esses organismos podem viver em condições de anoxia por várias 
horas, se alimentando de matéria orgânica depositada no sedimento, favorecendo sua adaptação aos 
diversos tipos de ambientes e não exigindo diversidade de habitats (GOULART e CALLISTO, 
2003). Na classe insecta. Chironomidae é normalmente o grupo mais abundante e rico dentre os 
encontrados em riachos. Seus representantes ocorrem em todos os tipos de habitats e em uma ampla 
faixa de condições ambientais, possuindo grande habilidade fisiológica para tolerar ambientes 
diversos (ARMITAGE et al., 1995). De acordo com Strixino e Trivinho-Strixino (2006), as larvas 
de Chironomidae e os Oligochaeta têm uma importância no papel de converter matéria orgânica em 
alimento disponível para outros consumidores, além de serem parcialmente responsáveis pela 
decomposição da matéria orgânica.  

 As analises Físico-químicas foram realizadas apenas na primeira coleta e as medidas foram 
feitas em um intervalo de uma hora não apresentando grande diferença nas medidas registradas com 
maior temperatura de 31,8°C posterior ao barramento e menor de 29,2ºC anterior ao barramento 
(CARVALHO e UIEDA 2004) encontra variação na temperatura entre 15°C e 22°C e pH entre 7,4 
e 7,9. O pH da água variou entre 8,39 e 9,15 ( Tabela 03). A concentração de matéria orgânica 
dissoluta na água variaram no experimentos com 18,7 NTU no ponto 2 e 5,6 NTU no ponto 4 
(Tabela 03).  Observa-se nos pontos posteriores ao barramento uma menor riqueza taxonômica 
mesmo com o oxigênio dissolvido em maior concentração o que poderia indicar que a água estaria 
em melhor qualidade, porém estes valores ocorrem porque no momento da coleta a água 
encontrava-se em correnteza (ambiente lótico). 

 

 

 

 

 

Tabela 03. Variáveis Físico-químicas medidas nos quatro pontos na primeira coleta em passagem de 
pedra em um trecho do Rio-Apodi Mossoró. 

Anais do VIII SIC 970

ISBN 978-85-7621-051-1



 

Analises físico-químicas Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Hora 09hs:38min 09hs:47min 10hs: 14min 10hs:47min 
Temperatuda 29,2°C  29,5°C 31,8°C 30,3°C 

Ph 8,39 8,48 8,73 9,15 

Oxigênio dissolvido 12,04 9,58 27,97 32,33 

Condutividade elétrica 1456 1452 1431 2313 

Turbidez 17,2 NTU 18,7 NTU 13,1 NTU 5,6 NTU 
 

CONCLUSÃO: 

 O grupo funcional mais presente foi os detritívoros coletores os outros grupos apresentaram 
baixa quantidade.  

 O barramento influencia na riqueza taxonômica e abundância dos organismos, sendo sua 
maior quantidade no ambiente antes do barramento (água doce) que no ambiente após o barramento 
(água salobra). 
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AS PROPRIEDADES, INDICAÇÕES CLINICAS E COMPOSIÇÃO DAS 

CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS 
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Cavalcanti Lima2 

 

RESUMO:As porcelanas odontológicas, com o intento de atender a demanda por 
materiais mais estéticos e resistentes, foram desenvolvidas e, sendo aperfeiçoadas com o passar dos 
anos, tornando-se mais resistentes a fraturas, biocompatíveis com as estruturas dentais, livres de 
metais ou adicionadas a diversos cristais, como a alumina, a leucita, o dissilicato de lítio e a 
zircônia, os quais impedem a propagação de fendas quando a cerâmica é submetida a grandes 
tensões, e aumentando consequentemente a resistência do material. A diversidade de cerâmicas 
existentes conferiu mais indicações clínicas em odontologia, deixando de serem meramente 
substituintes da estrutura dental, passando a serem usadas como restaurações livres de metais e em 
áreas estéticas. Nesse contexto o objetivo deste trabalho é fazer conhecer as diversas apresentações 
da cerâmica utilizadas em odontologia, desde suas propriedades estéticas e mecânicas, indicações 
clínicas à sua composição quando adicionada a metais como, por exemplo, a zircônia que vem 
melhorando as propriedades estéticas e a adaptação marginal do material, dando maior resistência e 
durabilidade a próteses, facilitando, portanto, o trabalho do cirurgião dentista, para a indicação 
correta da cerâmica em cada situação clínica especifica. Este trabalho é fruto de uma revisão de 
literatura e da experiência clínica da equipe nele envolvida.  A indicação de cada sistema cerâmico 
é feita de maneira criteriosa, abrangendo as características do próprio material como também a 
relação deste à região onde será aplicado, para garantir a durabilidade do tratamento. 

 
PALAVRAS - CHAVES: Cerâmicas odontológicas, estética, materiais restauradores. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Ao longo dos anos houve uma procura por materiais que substituíssem a estrutura dental 

e tecidos circunvizinhos de forma que reproduzissem uma cópia fiel dessas estruturas. Os 
aprimoramentos se dão partir de descobertas e aperfeiçoamentos que pesquisadores e autores 
transmitiram até chegar à situação atual: materiais restauradores com qualidades desejáveis, como é 
o caso das cerâmicas dentárias.  

A cerâmicas odontológicas apresentam características intrínsecas que as tornam um dos 
principais materiais para a reconstrução dentária. 

As cerâmicas constituíram-se nos materiais mais sofisticados da idade da pedra há mais 
de 10.000 anos e desde de então mantiveram a sua importância na sociedade humana (Anusavice 
KJ, 1996).  

Aproximadamente no ano 200 a.C., os Chineses conseguiram desenvolver um tipo mais 
refinado de cerâmica, a porcelana, empregando argila fina misturada a quantidades específicas de 
quartzo, feldspato e calcário, antes de ser  levada ao forno. Empregada na confecção de peças 
ornamentais e utensílios domésticos.  

                                                            
1 Discente do curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, UERN, e-mail: 
d.monielle@hotmail.com 
 
2 Docente do Departamento de odontologia da Universidade do Estado do rio Grande do Norte, Campus Caicó, UERN, e -
mail:ejgseabra@yahoo.com.br 
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No campo da Odontologia, as pesquisas iniciais - o uso de porcelana feldspática (pura) 
em combinação com fina estrutura em metal nobre (platina), para a confecção de coroas de 
revestimento total que promoveriam uma estética superior à das executadas com as resinas 
disponíveis (metil-metacrilato), na restauração de dentes anteriores. (Fernandes Neto A.J, 2006) 

A partir da metade da década de 50 houve uma retomada das pesquisas, visando o 
desenvolvimento de material ideal para reabilitação oral, combinando a resistência oferecida por 
estrutura metálica e a estética proporcionada pela porcelana, a liga de ouro era a eleita para este fim. 
No final da década de 60, o aumento do preço do ouro, restringindo o seu uso, contudo forçando a 
pesquisa e o desenvolvimento de novas ligas à base de metais não nobres que pudessem substituiras 
nobres (áureas) e que oferecessem resistência de união à porcelana similar. (Fernandes Neto A.J, 
2006). 

Nos dias atuais, a grande tecnologia vem causando inovações nessascerâmicas. Desta 
maneira é cabível e prudente que o cirurgião dentista conheça o material, sua composição, 
propriedades físicas e mecânicas para que possam fazer uso de todas as qualidades que os modernos 
materiais disponíveis apresentam, conferindo um dos passos para o sucesso de um tratamento 
reabilitador. 

 
 
REVISÃO DE LITERATURA 
 
As cerâmicas odontológicas vêm evoluindo nos últimos anos e aumentando a 

diversidade de situações clinicas em que podem ser utilizadas. Sua história tem cerca de 200 anos e 
iniciou no século XVIII, quando foi empregada inicialmente para a confecção de próteses totais ede 
dentes para reproduzir a cor e a translucidez dos elementos. (Conceição 2005 citado por CARLI.) 

A demanda por estética cresceu tão rapidamente nos últimas décadasque às porcelanas 
estão evoluindo, a fabricação de novas cerâmicas dentais apresentam característicasfísicas e 
mecânicas excelentes, representando,dentre os materiais dentários com finalidaderestauradora, a 
melhor opção na busca de umacópia fiel dos elementos dentárias.  

A cerâmica odontológica é composta por uma cadeia básica de sílica-oxigênio (SiO2) 
como matriz formadora, à qual são adicionados vários elementos modificadores como óxido de 
potássio (K2O), óxido de sódio (Na2O), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de boro (B2O3), além 
de pigmentos, que reproduzem a cor dos dentes (Gomes, 2004).   

As cerâmicas odontológicas possuem ainda elementos metálicos (alumínio, cálcio, lítio, 
magnésio, potássio, sódio, lantânio, estanho, titânio e zircônio) e substâncias não metálicas (silício, 
boro, flúor e oxigênio) e são caracterizadas por duas fases: uma fase cristalina circundada por uma 
fase vítrea. A matriz vitrosa é composta de óxido de silício (SiO4) que está relacionada com a 
viscosidade e expansão térmica da porcelana. Já a quantidade e natureza da fase cristalina ditam as 
propriedades mecânicas e ópticas. (Gomes,E. A. et al 2004). 

Há uma grande variedade de cerâmicas existentes. Dentre as propriedades que vem 
sendo destacadas como excelência em utilizar as porcelanas como substituintes de dentes naturaisé, 
segundo Garcia, L. F. R(2011) por sua translucidez, fluorescência, estabilidade química, coeficiente 
de expansão térmica próxima ao da estrutura dentária, compatibilidade biológica e maior resistência 
à compressão e à abrasão. 

Cada tipo de cerâmica odontológica possui composição e características intrínsecas que 
determinam consequentementea sua indicação clinica. Dentre as cerâmicas odontológicas usadas,a 
primeira a ser empregada em odontologia foram às cerâmicas feldspáticas, caracterizadas como 
vidro, que em maior quantidade se destaca o feldspato em ralação aos demais constituintes. Essas 
cerâmicas convencionais são mais resistentes que os vidros comuns por possuir núcleos cristalinos 
que reforçam a sua estrutura. 
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Essa cerâmica devida à composição vítrea e cristalina apresentam boa reflexão óptica 
semelhante às estruturas dentais e por possuir inércia química (as superfícies não liberam elementos 
nocivos e não se tornado áspera) a solubilidade a corrosão são adequadas ao meio bucal, 
melhorando a aparência das restaurações. Outra propriedade importante é de constituírem bons 
isolantes com baixa difusividade térmica e elétrica.  Já no que diz respeito às propriedades 
mecânicas é uma cerâmica altamente friável por nãoter maleabilidade, não sendo indicadas para 
áreas de grandes tensões. 

Nesse contexto, tentou-se fortalecer as cerâmicas odontológicas, e um dos métodos 
efetivos para esse fortalecimento foi a utilização de subestruturas metálicas (coping metálico), sobre 
a qual a cerâmica é aplicada. Kina S. et al(2005) diz que efetivo e amplamente utilizado, este 
sistema metal + cerâmica ou metalo-cerâmica, parece ser o sistema mais bem sucedido na 
construção de restaurações estéticas e resistentes ao estresse oclusal. 

 Contudo esse sistema ainda é um desafio para a estética pela difícil caracterização da 
base metálica pelas camadas de cerâmica, sendo necessário uma combinação de destreza e 
conhecimento técnico muito acurado do dentista e seu ceramista. Outra desvantagem desse sistema 
é o um halo escurecido formado nos tecidos gengivais, isto ocorre pela presença da borda metálica 
característica da metalo-cerâmica que fica acima da margem gengival ou no sulco gengival, 
sombreando a mucosa, Kina S. et al(2005). 

Com o avanço dos anos a tentativa é melhorar as cerâmicas odontológicas diminuindo 
os insucessos por fraturas e por outras causas. Com o aperfeiçoamento do material, novos 
componentes foram adicionados à porcelana convencional para melhorar suas propriedades 
mecânicas. Estas alterações permitiram que as porcelanas prescindissem da associação ao metal, 
dando origem às próteses metal-free,E.A. Gomes et al (2004). 

Surgiram então as cerâmicas reforçadas, que se caracterizam, basicamente, por 
acrescentar uma maior quantidade de fase cristalina em relação à cerâmica feldspática 
convencional. Diversos cristais têm sido empregados, como a alumina, a leucita, o dissilicato de 
lítio e a zircônia, os quais atuam como bloqueadores da propagação de fendas quando a cerâmica é 
submetida a tensões de tração, aumentando a resistência do material. (Conceição 2005 citado por 
CARLI). Dentre estas serão destacadas apenas dois tipos: As cerâmicas aluminizadas e a as 
cerâmicas adicionadas de zircônia. 

A primeira a ser desenvolvida foi a cerâmica aluminizada, desenvolvida por McLean e 
Hughes em 1965, com composição semelhante à cerâmica feldspática, contendo 40% em peso de 
alumina à fase vítrea, resultando em um aumento da resistência a fraturas sendo duas vezes mais 
resistente que a cerâmica feldspática convencional.  

A alumina diminui a translucidez da cerâmica de forma significativa, por isso ela é 
geralmente empregada como infraestrutura com 0,5 a 1 mm de espessura em substituição ao metal. 
Indicada para coroas totais, inlayse onlays (McLean e Hughes, 1965 citado por CARLI).Atualmente 
poucos ceramistas as têm utilizado. 

Outra classe entre as cerâmicas modificadas é representada pela cerâmica infiltrada de 
vidro. Essa cerâmica é utilizada como material de infraestrutura e combina os processos de 
sinterização e infiltração de um vidro, sendo aplicada uma cerâmica feldspática de cobertura que 
apresenta um coeficiente de expansão térmica compatível com a cerâmica de infraestrutura. 
Exemplos de cerâmicas infiltradas de vidro são In-Ceram Aluminaâ (Vita), In-Ceram Zircôniaâ 
(Vita) e In-CeramSpinellâ(Vita) (Conceição, 2005 apud CARLI). 

O sistema In-Ceram Aluminaâ foi desenvolvido na França em 1998. A infraestrutura 
obtida fornece resistência a flexão, sendo indicado para a confecção de coroas totais anteriores e 
posteriores e próteses fixas de três elementos para a região anterior até pré-molar. A alta 
percentagem de alumina (85% em volume) torna a infraestrutura opaca (Conceição, 2005 apud 
CARLI). 
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Devido às suas propriedades mecânicas e estéticas com eficiência comprovada na área 
industrial, o óxido de zircônio tem emergido na indústria dental. As cerâmicas de zircônio 
apresentam ótimas propriedades, biocompatibilidade, resistência flexural e dureza, apresentando-se 
desta maneira, uma possível alternativa para restaurações metalo-cerâmicas. 

As cerâmicas de zircônio são as únicas que exibem uma propriedade física chamada 
dureza transformacional (transformationaltoughening). Através do uso de aditivos, como o óxido 
ítrio, o zircônio pode ser feito em uma estrutura de cristal tetragonal à temperatura ambiente. 
Quando uma fonte de energia externa, como o stress na ponta de uma rachadura, é aplicada ao 
material, leva a uma instantânea transformação para iniciar uma estrutura de cristal monoclínica. 
Esta forma monoclínica de cristal zircônio é cerca de 4% maior em volume que a forma tetragonal. 
No topo microscópico da rachadura, esta expansão na transformação age como grampo no 
isolamento da rachadura, então resistindo à propagação da rachadura. Este processo de resistência 
ativa do crescimento da rachadura é de maior importância em situações de fadiga, como aqueles 
causados por forças de mastigação sobre a restauração (McLaren, 1998; McLaren e White, 1999; 
Giordano, 2000; Kugel, Perry e Aboushala, 2003; Raigradski, 2004; - apud CARLI) 

Existem diversos sistemas de cerâmica zircônia, sendo eles compostos puramente do 
próprio metal ou ser fracionado com outros compostos como por exemplo o sistema In-Ceram 
Zircôniaâ (Vita) que  utiliza uma mistura de zircônio (20%) e alumina (67%), sendo 
aproximadamente 20% mais resistente que a In-Ceram Aluminaâ. A resistência à flexão alta 
permite a confecção de coroas totais posteriores e próteses fixas de três elementos, incluindo áreas 
posteriores sobre dentes naturais ou implantes, Conceição, citado por CARLI (2005).  

O sistema cerâmico de uma forma geral apresenta algumas vantagens que sobressaem 
dos demais sistemas, a linha de término pode ser posicionada na margem gengival livre ou 
levemente abaixo sem comprometer o resultado estético reduzindo a possibilidade de doença 
periodontal iatrogênica;  

O zircônio é altamente biocompatível.Contudo apresenta ainda algumas desvantagens, 
não podendo ser utilizado em pacientes com bruxismo, poisestas cerâmicas não podem ser 
seccionadas e soldadas como os sistemas metalo-cerâmicos, necessitando de uma nova moldagem; 

Pode-se observar que a resistência à fratura e resistência flexural do zircônio são 
significativamente maiores que aquelas de alumina ou outras cerâmicas estéticas atualmente 
disponíveis. Estes sistemas cerâmicos de zircônio apresentam-se como uma alternativa viável às 
ligas metálicas em situações clínicas bem indicadas de próteses parciais fixas de três elementos com 
preparos totais, inclusive nas regiões de molares.  

É importante salientar que um diagnóstico apropriado, seleção do paciente e concepção 
dos requerimentos do desenho da subestrutura cerâmica são cruciais para o sucesso destas 
restaurações. 

 
DISCUSSÃO 
Mesmo com todos os aprimoramentos na área estética, nas inovações e melhoras das 

cerâmicas odontológicas no que diz respeito à durabilidade e características de cada material, ainda 
não se encontrou um único material que englobasse todas as propriedades desejáveis. 

No mercado são encontrados diversos sistemas cerâmicos e cada um deles apresenta 
peculiaridades quanto à confecção e propriedades de cada cerâmica bem como a indicação clinica. 

Vários critérios podem ser utilizados pelo profissional para seleção do sistema cerâmico 
mais adequado, como: estética, adaptação marginal, biocompatibilidade, resistência, custo e 
facilidade de fabricação, entre outros. Todos esses critérios, em graus diferentes, 
GarciaL.F.R(2011). 

Quanto à translucidez, Garcia L. F. R(2011) diz que O Dicor® foi considerado entre 
todos os sistemas o mais translúcido, mas que outros sistemas como, por exemplo, Empress 1®, 
Vision Esthetic® (Wohlwend AG®, Schellenberg, Alemanha), Finesse®, OPC®, Vitapress®, 
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Cergogold® (Vita®) entre outros à base de leucita, assim como, In Ceram Spinell®, Empress 2® e 
OPC 3G® apresentam translucidez próximas e são aproximadamente indicados para dentes 
anteriores. 

Para Gomes E.A. et al(2008), as cerâmicas que possuem a adição de zircônia em sua 
composição são os materiais que oferecem menor grau de translucidez, dificultando sua utilização 
para restaurações anteriores. 

As propriedades mecânicas dos sistemas cerâmicos podem ser verificadas pela 
resistência à flexão ou tenacidade, a abrasão efriabilidade. Esses aspectos podem guiar o 
profissional para o sucesso de um tratamento. 

Cerâmicas com fases cristalinas reforçadas para coroas puras, contém partículas de 
leucita, alumina, zircônia ou magnésio para aumentar a resistência a propagação de fratura, Ex: Vita 
In Ceram®; IPS Empress®, IPS EmpressII®; IPS EmpressSthetic®; CeramcoPress®, Fernandes 
Neto AJ, Simamoto Jr. P C (2006). 

 Os sistemas cerâmicos IPS Empress, In-Ceram e Procera AllCeram apresentam maior 
resistência à flexão e dureza comparada com as porcelanas feldspáticas convencionais utilizadas 
para a confecção das coroas de jaqueta, sendo que a cerâmica In-Ceram apresenta menor resistência 
flexural que a Procera AllCeram, porém mostra resistência a fratura semelhante ao sistema 
comparado. A elevada dureza da In-Ceram é o resultado da segunda fase de reforço dado pela 
alumina, que provavelmente torna mais difícil a propagação de trincas, E.A. Gomes et al (2008). 

O In-Ceram Alumina apresentou maior valor de tenacidade que o IPS Empress2. 
Henriques, A.C.G., et al (2008).O grau de translucidez do In Ceram Alumina são próximas, com 
valores de resistência à flexão altas 300 a 700 MPa, mas podendo ser indicados para coroas 
anteriores e posteriores e prótese parcial fixa de três elementos anterior até região de canino. L.F.R 
Garcia et al (2011). 

A resistência à flexão das cerâmicas de vidro prensadas reforçadas por leucitaEmpress 
1®, OPC®, Finesse®, Optec®, Dicor®, Vision Esthetic®, VitaPress® estão ao redor de 120 a 140 
MPa e podem ser apropriadas para uso de coroas anteriores, inlays, onlayse facetas laminadas.  
Empress 2® e In Ceram Spinell® apresentam resistência à flexão intermediárias 350-430 
MPa10,19,24, com indicação para a confecção de coroas anteriores e posteriores, inlays, onlays, 
facetas laminadas e prótese parcial fixa de três elementos até 2º pré-molar somente para o IPS 
Empress 2® e até 1º pré-molar para o OPC 3G®, L.F.R Garcia et al (2011). 

Portanto, para indicar adequadamente cada sistema cerâmico deve ser avaliado a região 
a ser reabilitada. No que diz respeito à regiões anteriores as  propriedades ópticas  são mais 
relevantes que altas resistências.Já as áreas posteriores necessitam de alta resistência flexural para 
suportar as cargas mastigatórias mais elevadas. Para esses casos os materiais mais opacos podem 
ser escolhidos.  

Os sistemas cerâmicos deste estudo podem propiciar a obtenção de restaurações com 
aparência muito próxima a dos dentes naturais, promoverem boa adaptação marginal e resistência 
adequada, desde que os procedimentos de escolha do substrato,preparo dentário, e o grau de 
translucidez do sistema cerâmico, sejam realizados com atenção e cuidado.  
 
 
CONCLUSÃO: 

 
A indicação de cada sistema cerâmico deve ser feita de maneira criteriosa, levando em 

consideração não apenas a resistência mecânica do material como também a região que deverá ser 
restaurada e a forma de união entre o dente e a restauração, a fim de garantir a longevidade do 
tratamento. 
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ASPECTOS POPULACIONAIS DO ARIOCÓ Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, DA COSTA 

BRANCA, RN.  
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Mendonça3; Jamillys Silva de França4; Renata Fernanda Gomes Costa5 

 
 

RESUMO: A família Lutjanidae ou “vermelhos” é um dos grupos de peixes mais conhecidos 
comercialmente, por seu sabor e por ocorrer na maior parte da costa brasileira. Estudos sobre a 
estrutura populacional em peixes são importantes para determinar se os estoques se encontram 
estáveis em seus ambientes marinhos. Neste trabalho foram capturados 147 exemplares de Lutjanus 
synagris na Costa Branca (Areia Branca, Praia de São Cristovão e Ponta do Mel), Rio Grande do 
Norte, entre os meses de setembro de 2011 a maio de 2012. No laboratório foram realizados 
biometria dos indivíduos quanto ao comprimento total, comprimento padrão, peso total, peso 
eviscerado e sexagem. O comprimento total, para sexos agrupados, variou de 22,0 a 40,0cm; a 
proporção sexual foi de aproximadamente 1:1, com um leve predomínio de fêmeas. A relação 
peso/comprimento para a espécie foi representada pela equação Pt = 0,0356 Ct 2,7415, com r de 
Pearson = 0,91; sendo corroborada pela equação LnPt = - 2,7415 + 3,3345 LnCt. A constante de 
crescimento para a espécie foi do tipo alométrico negativo. 
 
Palavras-chave: Ariocó; Lutjanus synagris; Costa Branca; Estrutura populacional. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ariocó, Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, habita recifes coralíneos e áreas adjacentes, 

sendo encontrado da superfície até cerca de 400m de profundidade em todo o Atlântico ocidental 

tropical e subtropical alcançando tamanho máximo entre 40 e 50 cm (MENEZES e FIGUEIREDO, 

1980). Apesar de sua importância comercial, a maior parte das informações sobre a biologia da 

espécie é proveniente de estudos feitos no hemisfério norte. 

No Brasil, a espécie é relativamente abundante no Nordeste, onde também tem grande 

importância comercial. As espécies do grupo estão entre as categorias de pescado mais valiosas no 

mercado, sendo consideradas como peixe de primeira qualidade em todos os estados (RESENDE, 

FERREIRA e FREDOU, 2003). No caso especifico do ariocó, a pesca é conhecida como “pesca de 

choque”, onde os peixes são pescados e congelados vivos, a fim de manter a cor vermelha 

característica do grupo, o que aumenta seu valor comercial e torna a pesca “tipo exportação”. 

________________________ 
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netto_nunes_@hotmail.com; 
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maisaclari@bol.com.br; 
3 Doutorando do RENORBIO, UFRN. E-mail: msc.valdir@hotmail.com; 
4 Discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail: 
jamillysfranca@hotmail.com; 
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renatafernanda20@hotmail.com. 
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O presente trabalho tem como objetivo fornecer subsídios para o conhecimento da 

biologia populacional de Lutjanus synagris, com a finalidade contribuir para a manutenção desta 

espécie no ambiente marinho, através de uma política pesqueira racional. 

 

 
Figura 1- Espécie estudada, Ariocó Lutjanus synagris, Linnaeus, 1758 (Fonte: Autores). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

As coletas do material biológico foram realizadas no período de setembro de 2011 a 

maio de 2012, por meio de pesca artesanal no litoral da Costa Branca (Areia Branca, Praia de São 

Cristovão e Ponta do Mel), Rio Grande do Norte. As amostras foram submetidas aos procedimentos 

biométricos, no laboratório de Ictiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Em laboratório, foi realizada a biometria de todos os peixes, registrando-se os seus 

comprimentos total (Ct) e o peso total (Pt), e classificação do sexo (VAZZOLER,1996). 

A determinação da estrutura da população em comprimento foi baseada na distribuição 

das frequências relativas das classes de comprimento total, por sexos agrupados, mensal; a moda 

das classes de comprimento para sexos agrupados foi identificada em intervalos de 2 cm.  

A relação peso total/comprimento total foi estabelecida para sexos agrupados, e obtida 

através da distribuição dos pontos empíricos médios das variáveis de peso total (Pt) e de 

comprimento total (Ct), considerando o comprimento total como variável independente e o peso 

total como a variável dependente, de forma a estabelecer a expressão matemática que melhor se 

ajuste aos dados da relação entre as duas variáveis envolvidas.  

A tendência dos pontos demonstrou uma relação do tipo: Pt = Ф. Ctθ, onde Pt = peso 

total médio dos indivíduos no instante t; Ct = comprimento total médio dos indivíduos no instante t; 

Ф = Fator de condição, θ = constante relacionada com a forma de crescimento. 
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Em seguida, esta relação foi corroborada por meio da transformação logarítmica dos 

dados empíricos, onde se segue a expressão: ln Pt = ln Ф + θ ln Ct 

Foi estimado o coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para demonstrar a 

aderência dos pontos empíricos à reta. A relação entre o peso total e o comprimento total foi 

utilizada para verificar o tipo de crescimento dos exemplares. 

A proporção sexual foi estimada através da relação do número total de machos e fêmeas 

para todos os meses de coleta, aplicando-se o teste não paramétrico do Qui-quadrado (χ2), ao nível 

de 5% de significância (MENDES, 1999), para se identificar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas nas proporções entre os sexos(α = 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram amostradas 147 exemplares de Lutjanus synagris, sendo 79 fêmeas e 68 machos. 

Quanto a distribuição por classes em peso total, observou-se uma variação entre 150 a 770 grs; 

ocorrendo uma maior abundância no intervalo de 300-350grs, com 17,69% da amostra (Figura 2). O 

valor mínimo individual observado para o peso obtido foi de 189,5grs e o valor máximo foi de 

770,0grs. 

O ariocó caracteriza-se por alcançar um tamanho máximo de aproximadamente 60 cm e 

um peso máximo de 3,5 Kg. São animais que possuem um ciclo de vida de aproximadamente 10 

anos. 

 

 
Figura 2- Distribuição de frequência percentual do peso total , para sexos agrupados, do Ariocó 
Lutjanus synagris. 
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A figura 3 apresenta a distribuição de frequências por classes de comprimento total para 

sexos agrupados em intervalos de 2 cm. A maior abundância corresponde ao intervalo de 27-29 cm, 

com 27,21% dos indivíduos. O valor mínimo individual obtido foi de 21,6 cm e o maior valor de 

39,1 cm. 
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Figura 3- Distribuição de frequência percentual do comprimento total, para sexos agrupados, do 
Ariocó Lutjanus synagris. 

 

A distribuição por classes de comprimento da população pode ser alterada devido à 

pressão de pesca, causando um maior número de peixes pequenos nas capturas do que grandes, com 

padrão de pico para jovens (tamanho intermediário) e poucos velhos (maiores). As possíveis razões 

para isso são: peixes jovens são menos vulneráveis, pois ainda não estão completamente recrutados; 

peixes velhos são menos abundantes na população (devidos às mortalidades) e ainda se tornam 

menos vulneráveis ao petrecho de captura por várias razões (HILBORN e WALTERS, 1992). A 

distribuição de frequência de comprimento neste estudo está de acordo com o padrão descrito 

acima. Assim esta distribuição de comprimentos pode ser considerada representativa da porção dos 

estoques sujeita à pesca, porém não representa idealmente a população como um todo. 

A relação entre Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de 

crescimento do tipo alométrico negativo, para ambos os sexos, através da equação Pt = 0,0353 

Ct2,7415, com r de Pearson = 0,91; sendo corroborada pela equação LnPt = - 2,7415 LnCt 3,3345 

(Figura 4). Resultados similares também foram encontrados por outros autores em ambientes 
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recifenses na Jamaica e em Cuba, encontraram Lutjanus synagris (THOMPSON e MUNRO, 1974; 

RUBIO et al., 1986) com valores de b de 2,64 e 2,97 respectivamente. 

São muitos os fatores que podem influenciar nas variações do coeficiente de regressão, 

tais como, tipo de amostragem e fatores ambientais intrínsecos de cada região amostrada. 

 

 
Figura 4 - Relação peso/comprimento para sexos agrupados do ariocó, Lutjanus synagris. 

 

Quanto a proporção sexual, os machos predominaram apenas nos meses outubro, dezembro, 

janeir e maio (Figura 5). Para a mesma espécie no Banco de Abrolhos, Bahia, Brasil a proporção 

sexual aproximou –se da esperada (1:1) (FREITAS et al., 2011) e em Bermudas foi registrada a 

predominância de machos na categoria de comprimento zoológico maior que 33 cm, pode ser que 

os maiores machos sejam mais agressivos do que as fêmeas na competição pela isca ou movimento 

de padrões diferenciais por sexo nas pescas, diária ou sazonalmente (LUCKHURST et al., 2000). A 

proporção sexual geralmente não difere, mas pode sofrer variações em diferentes espécies e até 

mesmo na mesma população em diferentes períodos, mas que geralmente ocorre de 1 macho: 1 

fêmea (NIKOLSKY, 1963). 

Analisando os dados para o período estudado pelo teste do c2 quadrado, observou-se que a 

proporção entre os sexos variou de 1:1, a nível de 5%. (Figura 5). Estes resultados podem estar 

associados à alta mortalidade de um dos sexos durante o período reprodutivo (HELLAWELL, 
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1972). Segundo Boely (1980), o desvio da proporção 1:1 pode estar relacionado ao comprimento 

dos indivíduos. 

Fatores genéticos, fisiológicos e comportamentais podem influir na proporção sexual 

(ALMEIDA-VAL e VAL, 1995). Alterações na proporção sexual podem ainda estar associadas a 

eventos reprodutivos relacionados a variações sazonais (GURGEL, 1979; HONDA, 1979), anuais 

(NARAHARA, 1983), populacionais e comprimento dos indivíduos (MANN, 1974). 
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Figura 5- Proporção sexual entre machos e fêmeas do Ariocó Lutjanus synagris. 

 

CONCLUSÃO 

A população de L. synagris da Costa Branca do Rio Grande do Norte apresentou uma 

variação de peso com valor mínimo individual observado de 189,5grs e o valor máximo foi de 

770,0grs. Quanto a distribuição por classe de comprimento, a amplitude variou de 21,6 cm a 39,1 

cm; Para a proporção sexual houve o predomínio de fêmeas em relação aos machos; a relação entre 

Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de crescimento do tipo alométrico 

negativo, para ambos os sexos, através da equação Pt = 0,0353 Ct 2,7415, com r de Pearson = 0,91; 

sendo corroborada pela equação LnPt = - 2,7415 LnCt 3,3345.  
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RESUMO: A espécie Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, conhecida como Ariacó no Nordeste 
brasileiro, é considerada um importante recurso pesqueiro nos trópicos e subtrópicos. Por ser alvo 
preferencial de pescarias por todo o mundo, os estoques dessa espécie vêm sendo ameaçados pela 
pesca intensiva. Dessa forma, se torna importante realizar estudos sobre aspectos reprodutivos de 
peixes que servem para o entendimento dos mecanismos que envolvem a perpetuação dessa espécie 
e que também fornece subsídios para a gestão pesqueira. O objetivo deste projeto é contribuir para o 
conhecimento acerca dos aspectos reprodutivos da espécie L. synagris, capturada mensalmente na 
região da Costa Branca, RN, por meio de pescarias artesanais, utilizando diversos petrechos de 
pesca, durante o período de ago/2001 a jul/2012. O IGS foi determinado para as fêmeas entre os 
meses de novembro e dezembro, atingindo o pico de reprodução em dezembro, o início do 
desenvolvimento gonadal deu-se no decorrer do mês de outubro, com um decréscimo no mês de 
janeiro e uma nova elevação no mês de fevereiro. Para os machos, o período reprodutivo foi 
determinado nos meses de dezembro e fevereiro, tendo uma elevação no mês de dezembro, uma 
queda nos mês de janeiro e um incremento que mostra o pico no mês de fevereiro, onde o IGS 
coincide com a desova das fêmeas nesse mesmo período. A distribuição das frequências dos 
estágios gonadais confirma o período reprodutivo observado no IGS. Quanto aos estágios gonadais, 
foram observados cinco estágios, sendo virgem, em maturação, maduro, esvaziado e repouso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lutjanus synagris; Índice gonadossomático; Estágios de maturação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Ariacó, (Lutjanus synagris), é uma espécie de peixe marinho de grande valor 
comercial, que está incluso entre os recursos pesqueiros de maior importância na pesca artesanal em 
águas costeiras do norte e nordeste brasileiro. São encontrados no Atlântico Ocidental, desde a 
Carolina do Norte a São Paulo, habitam comumente em fundos rochosos e ambientes recifais, a 
uma profundidade média de 2 a 250m, sendo mais frequentes em locais rasos (REZENDE, 
FERREIRA e FREDOU, 2003). A espécie é pertencente à família Lutjanidae, composta por 16 
gêneros e 103 espécies.  

É importante que se conheça a dinâmica populacional e a estratégia de vida das 
espécies, incluindo os parâmetros reprodutivos, tais como taxa de fecundidade, tamanho de primeira 
maturação sexual e época de desova, para se determinar o potencial máximo e sustentável dos 
estoques explorados pela pesca. 

O objetivo deste projeto é contribuir para o conhecimento acerca dos aspectos 
reprodutivos da espécie L. synagris, visando determinar o índice gonadossomático, a época de 
desova e descrever macroscopicamente as gônadas definindo seus estágios de maturação, buscando 
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fornecer dados importantes quanto à sustentabilidade de sua pescaria na região de estudo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram coletados 147 exemplares de L. synagris por pescadores da região no município 
de Areia Branca-RN. Os indivíduos foram capturados em coletas mensais de setembro de 2011 a 
maio de 2012, por meio de pesca artesanal, utilizando diversos petrechos de pesca, como linha de 
mão, redes de emalhar, entre outros. Após a captura, os exemplares foram acondicionados em 
caixas térmicas e transportados para o laboratório de ictiologia-LABIC, da UERN Campus Central, 
Mossoró, RN. Em laboratório, os indivíduos foram avaliados por meio de análises biométricas, 
sendo verificado o comprimento total (cm), peso total e peso gonadal foram obtidas para todos os 
exemplares utilizando-se a escala em gramas. 

As características utilizadas para definição macroscópica dos estádios de maturação 
gonadal foram baseadas na metodologia descrita por Vazzoler (1996), sendo analisados aspectos 
externos como volume, rigidez e coloração dos ovários. Após determinação dos estádios do ciclo 
reprodutivo, foram calculadas as frequências bimestrais, absoluta e relativa, por estádio do ciclo 
reprodutivo, de fêmeas e machos. O tipo de desova foi determinado pela distribuição das 
frequências dos estádios do ciclo reprodutivo de fêmeas, pelas variações do índice gonadossomático 
(BAZZOLI; GODINHO, 1991). A partir dos dados biométricos obtidos, foi calculado, para cada 
exemplar, o índice Gonadossomático: IGS = PG x 100/PC; onde PG é o peso das gônadas e PC é o 
peso do corpo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

O desenvolvimento ovariano é um processo contínuo e cíclico, ele é descrito em fases 
artificiais, os estádios de maturação; porém os números desses estádios variam de acordo com o tipo 
de desova e o grau de conhecimento sobre o processo reprodutivo de cada espécie. Os ovários dos 
teleósteos são estruturas alongadas, globosas e aos pares que se situam na porção dorsal da cavidade 
abdominal, ventralmente ao sistema néfrico e à vesícula gasosa. Prolongam-se no sentido crânio 
caudal e fundem-se do terço posterior, formando uma estrutura tubular curta (oviduto) que se 
estende até a abertura urogenital, por onde os óvulos alcançam o meio externo. 

Foram coletados 147 exemplares, sendo 78 machos e 69 fêmeas. No que se refere à 
morfologia das gônadas, apresentou estruturas pares, alongadas, situadas dorsalmente na cavidade 
geral do corpo, relacionadas lateralmente com a bexiga natatória e separadas entre si, fusionando-se 
em sua parte caudal, nas proximidades do poro genital. Externamente são revestidas pelo peritônio 
viscera.  

As gônadas analisadas macroscopicamente apresentaram-se nos seguintes estádios do 
desenvolvimento ovariano (Figura 1 e 2): 

ESTÁDIO A: Imaturo ou Virgem - As gônadas são filamentosas e translúcidas, sem 
sinais de vascularização e não se vê ovócitos a olho nu. 

ESTÁDIO B: Em Maturação - Os ovários são maiores, intensamente vascularizados, 
mais próximos do poro genital, a olho nu pode-se observar ovócitos opacos, sendo eles pequenos e 
médios. 

ESTÁDIO C: Maduro ou em Desova - Os ovários são túrgidos e com um grande 
número de ovócitos visivelmente grandes, opacos ou translúcidos que podem ocupar inclusive os 
ovidutos, sua vascularização inicialmente é reduzida e no final torna-se imperceptível. 

ESTÁDIO D: Esvaziado ou Desovado - Os ovários ficam flácidos, com membranas 
distendidas, com o tamanho relativamente grande, porém quase esvaziado; os poucos ovócitos que 
podem ser vistos são absorvidos formando grumos esbranquiçados; a presença de zonas 
hemorrágicas é uma característica muito marcante. 

ESTÁDIO E: Em Repouso - Os ovários ficam bem reduzidos, porém são visivelmente 
maiores que os Imaturos (A), são translúcidos e pouco vascularizados e não se vê ovócitos a olho 
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nu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 1 - Gônadas do Lutjanus synagris, ovários nos estágios de virgem (1), e no estágio de 
maturação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 2 - Gônadas do Lutjanus synagris nos estágios de Maduro (3), esvaziado (4) e em repouso 
(5). 
 

Pela análise dos resultados do IGS houve uma proporção entre machos e fêmeas (figura 
3), nas fêmeas, o período reprodutivo foi determinado entre os meses de novembro e dezembro 
atingindo o pico de reprodução em dezembro, o início do desenvolvimento gonadal deu-se no 
decorrer do mês de outubro, com um decréscimo no mês de janeiro e uma nova elevação no mês de 
fevereiro. Nos machos, o período reprodutivo foi determinado nos meses de dezembro e fevereiro, 
tendo uma elevação no mês de dezembro, uma queda nos mês de janeiro e um incremento que 
mostra o pico no mês de fevereiro, onde o IGS coincide com a desova das fêmeas nesse mesmo 
período. 

       

   

1 2 

3 4 5 
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Figuras 3 - Distribuição do índice gonadossomático médio mensal, para machos e fêmeas de L. 
synagris. 
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Figuras 4 - Distribuição da frequência relativa dos estádios gonadais, entre machos e fêmeas de L. 
synagris. 

 
Quanto à distribuição das frequências dos estágios de maturação, observamos que a 

ocorrência de fêmeas em desova coincide exatamente com as maiores elevações dos valores de IGS, 
confirmando o período reprodutivo da espécie (Figura 4). 

A época de desova da espécie L. Synagris foi identificada nos meses de novembro a 
maio em machos, com pico em novembro (27,78%) e para fêmeas, com pico em dezembro 
(36,36%). Outro estudo realizado com o ariocó no litoral do Ceará (JUNIOR, SILVA e SALLES, 
2008), a espécie apresentou desova parcelada e indicou um período de maior atividade reprodutiva 
entre os meses de janeiro e abril, e outro menos intenso, entre agosto e dezembro, divergindo assim, 
dos resultados obtidos no presente trabalho. 

Em estudo realizado pelo REVIZEE, o pico de desova para o Lutjanus synagris ocorreu 
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em abril, com um maior número de ovócitos hidratados entre abril e junho, também diferente dos 
nossos resultados. 
 
CONCLUSÃO 

Podemos concluir baseado nos resultados observados, que o IGS para a espécie L. 
synagris, foi determinado para as fêmeas entre os meses de novembro e dezembro, atingindo o pico 
de reprodução em dezembro, o início do desenvolvimento gonadal deu-se no decorrer do mês de 
outubro, com um decréscimo no mês de janeiro e uma nova elevação no mês de fevereiro. Para os 
machos, o período reprodutivo foi determinado nos meses de dezembro e fevereiro, tendo uma 
elevação no mês de dezembro, uma queda nos mês de janeiro e um incremento que mostra o pico 
no mês de fevereiro, onde o IGS coincide com a desova das fêmeas nesse mesmo período. A 
distribuição das frequências dos estágios gonadais confirma o período reprodutivo que observado 
no IGS. Quanto aos estágios gonadais, foram observados cinco estágios, sendo virgem, em 
maturação maduro, esvaziado e repouso. 
 
AGRADECIMENTOS 
 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ao laboratório de Ictiologia 
(LABIC) da UERN, pelo apoio logístico. 

 
REFERÊNCIAS: 

 
BAZZOLI, N.; H.P. GODINHO. Reproductive biology of Acestrorhynchus lacustis (Reinhardt, 
1879) (Pisces: Characidae) from Três Marias Reservoir. Zoologischer Anzeiger, Jena, 226: 285-297. 
1991. 
 
FREITAS, MATHEUS OLIVEIRA. Pesca artesanal e biologia reprodutiva do ariocó Lutjanus 
synagris (Lutjanidae) no Banco dos Abrolhos / – Ilhéus, BA: UESC/PPGSAT, 2009. 126f. : il.  
 
JUNIOR V.B.S., SILVA J.R.F., SALLES R. Análise ovariana do ariocó, Lutjanus synagris 
(Actinoperygii: Lutjanidae), e considerações sobre sua reprodução no estado do Ceará. Arq. Ciêm. 
Mar, Fortaleza, 41(1): 90-97. 2008. 

 
REZENDE S. M., FERREIRA B. P., FREDOU T..A pesca de lutjanídeos no nordeste do Brasil: 
histórico das pescarias, características das espécies e relevância para o manejo. Boletim Técnico 
Científico do CEPENE. Vol. 11: 2003. 
 
REVIZEE. Peixes Marinhos da região Nordeste do Brasil.. Volume 6. p130. 
 
SANTOS, LEIDIANE DOS. Biologia reprodutiva do ariocó, Lutjanus synagris, capturado no litoral 
do Estado de Pernambuco. X Jornada De Ensino, Pesquisa E Extensão – JEPEX 2010 – UFRPE: 
Recife, 18 a 22 de outubro. 
 
VAZZOLER A.E. 1996. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática 
 
 
 

Anais do VIII SIC 991

ISBN 978-85-7621-051-1



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO IMEDIATO: CONHECENDO A 
REALIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. CARLINDO DANTAS, CAICÓ/RN 

 
Alexandra do Nascimento Cassiano1; Cristyanne Samara Miranda de Holanda2; Roberta Kaliny de 

Souza Costa2 

 
RESUMO: O estudo objetivou conhecer as percepções e práticas dos enfermeiros a cerca da 
assistência de enfermagem prestada à mulher no puerpério imediato na Fundação Hospitalar Dr. 
Carlindo Dantas (FHCD), município de Caicó. Estudo exploratório e descritivo, com abordagem 
quantitativa. Utilizou-se como instrumento de coleta a entrevista semi-estruturada, aplicada aos 
enfermeiros da clínica obstétrica da Instituição. A análise qualitativa dos dados foi construída com 
base nas seguintes categorias de discussão: A organização da assistência de enfermagem à mulher 
no pós-parto imediato; e Encontros e (des) encontros do PHPN no contexto da assistência de 
enfermagem. Os resultados evidenciam que, o gerenciar das ações de enfermagem permanece 
embasado nas teorias clássicas de administração; as ações do assistir/intervir são fortemente 
marcadas pelo modelo biologicista; o processo de investigação/pesquisa não se faz presente como 
um elemento da assistência de enfermagem à puérpera; e as práticas educativas desenvolvidas são 
realizadas na perspectivas do modelo de educação em saúde tradicional. Na percepção das 
entrevistadas, a humanização na atenção a puérpera corresponde à adoção de uma postura diferencia 
frente ao cuidado, com o estabelecimento de relações envoltas a sentimentos de empatia. As 
mesmas ainda consideraram que a humanização é um processo complexo o qual envolve a 
articulação dos distintos níveis de atenção; a própria gestão dos programas e políticas públicas de 
saúde; bem como as condições de infraestruta e recursos humanos.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Cuidados de Enfermagem; Período Pós-Parto; Saúde da Mulher. 
 
INTRODUÇÃO 

O puerpério corresponde a um período de grandes vulnerabilidades para a mulher, 
devido às inúmeras mudanças biológicas, psicológicas e sociais que ocorrem no organismo 
feminino (RODRIGUES, 2004). Também conhecido como pós-parto, esse período iniciasse com a 
saída do bebê e a retirada placenta, seguido de modificações locais e sistêmicas no organismo 
materno, podendo se estender ao decorrer de seis semanas (REZENDE FILHO; MONTENEGRO, 
2008). 

No contexto da assistência integral à saúde da mulher, o Programa de Humanização do 
Parto e Nascimento (PHPN), preconiza que a atenção ao pré-natal e ao puerpério deve ser 
organizada com vistas a atender as reais necessidades do binômio mãe e filho. 

Além de garantir o acompanhamento continuo nas primeiras horas do pós-parto, a 
política visa assegurar desde a atenção básica até o âmbito hospitalar, uma assistência ao binômio 
mãe e filho que proporcione a mulher a aquisição de conhecimentos e informações necessárias para 
o autocuidado e o cuidado à criança (ALMEIDA, 2005).  No entanto, o que se pode perceber é que 
na maioria das instituições de saúde, a atenção no período pós parto é direcionada para a criança, 
não obedecendo ao preconizado pelo Ministério da Saúde, conduzindo a mãe a adequar as suas 
necessidade as necessidade do serviço.  

No cotidiano da assistência de enfermagem ainda é presente práticas que se reportam ao 
modelo de educação tradicional, onde não acontece um processo de comunicação efetivo entre 
profissional e usuário do serviço. A técnica do cuidar assume uma posição de prioridade 
ocasionando uma insatisfação com a assistência prestada para as mulheres que estão experienciando 
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o momento pós-parto, já que elas precisam de um olhar diferenciado, que corresponda às reais 
necessidades da fase puerperal (CASSIANO; COSTA; HOLANDA, 2012). Tais condutas vão de 
encontro aos programas oficiais, dentre eles o PHPN, que norteiam a assistência a puérperas, e que 
consideram a educação em saúde voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades, 
como de fundamental importância para a instrumentalização da mãe para seu auto cuidado e para o 
cuidado com o seu filho. 

 Nesse sentido, faz-se necessário a abertura de espaço para avaliação e discussão da 
assistência de enfermagem prestada à mulher na fase puerperal, com o propósito de colaborar para 
um diagnóstico da realidade com o intuito de identificar as fragilidades, estabelecendo a 
oportunidade de re-pensar a prática assistencial. 

A pesquisa tem por objetivo conhecer as percepções e práticas dos enfermeiros a cerca 
da assistência de enfermagem prestada à mulher no puerpério imediato na FHCD, município de 
Caicó, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Seus objetivos específicos são: Identificar a concepção 
dos enfermeiros a cerca do cuidado de enfermagem proporcionado a mulher no pós-parto imediato 
na FHCD; descrever a assistência de enfermagem prestada à mulher no pós-parto imediato na 
percepção dos enfermeiros da Instituição e; Discutir a assistência de enfermagem no puerpério 
imediato com vistas à consolidação do PHPN. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Pesquisa do tipo exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Participaram do 
estudo os enfermeiros envolvidos na assistência puerperal da FHCD. Foram excluídos da amostra, 
os enfermeiros que não trabalhavam na clínica obstétrica da instituição; aqueles que no momento do 
arrolamento dos sujeitos encontravam-se afastados da instituição por motivo de licença ou férias, e 
que não se dispuseram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

O arrolamento dos sujeitos aconteceu no período de novembro de 2011 a janeiro de 
2012. Para a obtenção dos dados foi utilizado como instrumento de coleta à entrevista semi-
estruturada. A coleta dos dados decorreu após aprovação do Comitê de Ética (CEP-UERN 
protocolo 053/11 homologado em 15 de julho de 2011) e da assinatura do TCLE pelos 
participantes, conforme preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS/MS). N° C.A.A.E. (SISNEP) 0049.0.428.428-11.   

Após coletados, os dados foram transcritos e impressos. O áudio das entrevistas foi 
armazenado em DVD e, assim com os impressos, permanecem arquivados no Departamento de 
Enfermagem do Campus Caicó/UERN, por um período de cinco anos. Os dados referentes á 
identificação e caracterização dos profissionais de enfermagem foram submetidos a cálculos de 
freqüência, percentagem e média aritmética. Os dados qualitativos foram organizados e analisados 
tendo-se por referência a análise temática em duas categorias de análise: 1) A organização da 
assistência de enfermagem à mulher no pós-parto imediato; e 2) Encontros e (des) encontros do 
PHPN no contexto da assistência de enfermagem. 

 
 
RESSULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterizando a amostra, 75% dos entrevistados estão na faixa etária entre 50 a 60 anos 
e 75% possuem de 20 à 30 anos de formação, sendo todos graduados na modalidade de enfermagem 
e obstetrícia. Os dados apontam a prevalência do sexo feminino (100%) na constituição da equipe 
de enfermeiros da Instituição em estudo. O tempo de atuação profissional das enfermeiras 
corresponde a períodos que variam de cinco a 20 anos de atuação (75%) e acima de 20 anos (25%) 
de serviços prestados.  Quanto ao tempo de atuação, especificamente, no setor de obstetrícia, 100% 
dos enfermeiros atuam de cinco a seis anos. A equipe de enfermeiras (100%) é composta por 
servidores públicos do Estado do RN, os quais cumprem uma carga horária de 40 horas semanais, 
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distribuídos em plantões de 24 horas. No tocante a atualização profissional, nenhum dos 
enfermeiros (100%), atuantes na assistência obstétrica, possui especialização ou capacitação na 
área. 

 
1 A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER NO PÓS-PARTO 
IMEDIATO 

A discussão da categoria tem o intuito de descrever a assistência de enfermagem 
prestada à mulher durante o puerpério imediato, no âmbito da FHCD. O traçado da prática 
assistencial foi orientado na perspectiva do processo de trabalho da enfermagem, constituído pelas 
etapas do gerenciar/administrar, do assistir/intervir, do ensinar/aprender e do investigar/pesquisar. 

A dimensão do gerenciar corresponde a uma tarefa privativa do enfermeiro, cabendo-lhe 
a execução das ações de direção, organização, planejamento, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços de enfermagem que envolve a prestação do cuidado em saúde. Este pressuposto tem 
respaldo legal na lei 7. 498 de 25, de junho de 1986, a qual dispõe sobre a regulação do exercício 
profissional da profissão. Alcançar uma gestão que integre, de forma articulada, suas ações requer, 
acima de tudo, a disponibilidade de recursos humanos suficientes, reconhecendo a necessidade de 
um número adequado de profissionais, a fim de atender, a contento, a demanda gerencial do 
serviço. Nesse ínterim, uma das entrevistadas refere o número insuficiente de enfermeiras na 
instituição e, inclusive, à ausência da figura de um enfermeiro responsável pela 
gestão/administração geral: 

 
[...] não tem enfermeiro suficiente, nos não temos um enfermeiro de coordenação, 
um enfermeiro que coordene diretamente todo o trabalho de gestão e 
remanejamento de profissionais [...] (ENF. 02) 

 
É necessário refletir sobre as implicações para a organização da assistência à puérpera, 

uma vez que, a execução das atividades administrativas, com destaque a organização e 
comunicação entre os demais setores; coordenação geral dos profissionais de enfermagem; além do 
provimento, controle e distribuição de materiais para a execução dos serviços de enfermagem e 
médico, são de extrema importância para a qualidade da atenção (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS, 
2010). No tocante a realização do trabalho administrativo, apenas uma das enfermeiras mencionou 
o desenvolvimento de tais ações, sendo estas limitadas a gestão administrativa clássica. Dentre as 
atividades de gerencia mais referidas, foram destacadas a realização de ações concernentes a 
direção dos recursos humanos e a provisão de materiais necessários ao desenvolvimento da 
assistência de enfermagem. Assim, segundo a fala da entrevistada cabe a enfermeira,  

 
[...] administrar os recursos humanos, com o remanejamento dos demais 
profissionais; Organizar o setor realizando o planejamento dos insumos 
necessários para o desenvolvimento das atividades [...] (ENF. 03) 

  
No cotidiano dos serviços de saúde, ainda é possível perceber a forte 

influência das teorias clássicas de administração, enraizadas em uma prática profissional 
que dá ênfase ao cumprimento de questões burocráticas colocando-se como uma 
demanda sobrecarregada capaz de interferir nas demais etapas do processo de trabalho 
(CASSIANO et al. 2011). 

Quando questionadas sobre as ações desenvolvidas na assistência à mulher durante o 
pós-parto, obtivemos como respostas, a enumeração de condutas realizadas pela equipe de 
enfermagem, que descrevem apenas a execução de procedimentos técnicos.  
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[...] a equipe toda é responsável pela parte técnica, como a avaliação do estado 
geral, banho, avaliação dos lóquios, verificar sinais vitais, troca de soro [...] 
(ENF. 04)  
[...] damos a assistência de reidratarão, para compensar as perdas, tem a 
administração medicamentosa, de acordo com a prescrição médica [...] (ENF. 02) 
[...] verificar a questão do sangramento, do que ela ta perdendo, alguma 
anormalidade ou sinal de hemorragia principalmente [...] (ENF. 01) 

 Para Cabral e Oliveira (2010) o atendimento às puérperas é eminentemente técnico e 
voltado ao monitoramento das funções fisiológicas, o que simplifica e desvaloriza as possíveis 
demandas que extrapolam o biológico. Esta perspectiva de atuação atribui à prática profissional, a 
característica de ações fragmentadas e orientadas por um referencial teórico em que o saber/fazer 
em saúde ocorre com a adoção de posturas tecnicistas, elaborando um cuidado que subestima as 
necessidades das mulheres (ALMEIDA; SILVA, 2008). Na análise dos conteúdos, emergiu das 
falas, ainda, a percepção de que há distinção na condução da assistência prestada a puérpera de 
acordo com o tipo de parto. Nesse sentido, para as entrevistadas, 

 
[...] você vai diferenciar essa assistência de acordo com o tipo de parto [...] 
porque uma pessoa que passou por um parto normal, ela pode fazer praticamente 
tudo, ela já pode ir tomar um banho de imediato, ela já pode tomar conta da 
higiene pessoal dela, pode tomar contar do seu bebê [...] (ENF. 01)  
 

Tal lógica parte da concepção de que no período do pós-parto normal, as mulheres não 
necessitariam de cuidados e atenção, estando aptas a realizarem sozinhas as tarefas de autocuidado 
e de cuidado com o recém-nascido. Frente a isso, os profissionais acabam por subestimar as 
necessidades específicas do período, além de negar às mulheres o direito de se sentirem cuidadas 
(ALMEIDA; SILVA, 2009). As puerperas evidenciam cuidados que não tem relação direta com o 
tipo de parto, como as necessidades da presença da família; de conforto; de acolhimento; de ser 
ouvida; de orientação/informação; de segurança; e entre outras. (ALMEIDA, 2005) 

A aplicação do processo de investigação na assistência à saúde da mulher, durante o 
puerpério imediato, permite a qualificação da atenção à puérpera, através do desenvolvimento de 
novas tecnologias de cuidado, ampliando o nível de resolutividade de suas ações.  Todavia, no 
contexto em estudo, em nenhum momento foi identificada a expressão ou a descrição de 
habilidades e condutas que denotam a presença do processo de investigação na organização da 
assistência de enfermagem à puerpera, evidenciando uma considerável lacuna no trabalho de 
enfermagem, no que tange a apropriação/utilização do processo pesquisar. Este contexto é um 
reflexo do modelo de formação profissional vivenciado pelos sujeitos do estudo, fato que pode 
implicar não apenas na reprodução de práticas hoje consideradas ultrapassadas, mas também, na 
ausência do processo que ora se discute. Moura et. al. (2006) corrobora com tal dedução, ao 
esclarecer que foi a partir da década de 80 que se fortaleceram as discussões sobre a inclusão de 
pressupostos políticos, legislativos, tecnológicos e de pesquisa no projeto profissional e educacional 
da enfermagem.  

No tocante a realização das práticas de educação em saúde, as enfermeiras 
especificaram quais sujeitos constituem o público alvo das ações educativas, realizadas com o 
intuito de: 
 

[...] educar tanto a puérpera, quanto o acompanhante da puérpera [...] (ENF. 01)  
[...] orientar ao máximo a puérpera e os familiares, para que eles sejam 
colaborativos na assistência [...] (ENF. 02) 
 

Considerar como público das ações de educação em saúde os familiares/acompanhantes 
é de fundamental importância para proporcionar uma maior segurança à mulher na realidade 
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hospitalar e, posteriormente, na domiciliar. No entanto, é imprescindível que a participação dos 
sujeitos seja concretizada através de uma relação horizontal e da construção compartilhada dos 
conhecimentos. É possível identificar na fala do sujeito, que um dos objetivos da prática educativa, 
direcionada ao público, é de torná-los sujeitos colaborativos com a assistência de enfermagem, o 
que sugere a persuasão de uma condição passiva dos usuários, perante o processo educativo. 
Percebe-se a influencia do modelo tradicional de educação em saúde, conceituada por Figueiredo, 
Rodrigues e Leite (2010), como um modelo marcado pela transmissão de conhecimentos, onde o 
educador é o detentor do saber técnico/científico e o educando um depósito a ser preenchido.  

No tocante aos temas trabalhados nas orientações de educação em saúde, foram 
apontados temas tradicionais como os cuidados com a mulher no pós-parto, alimentação e o banho 
do recém-nascido, com ênfase nas orientações sobre a importância do aleitamento materno:   
 

[...] orientar quando alimentação, também, o banho, sobre os cuidados do pós-
parto imediato [...] (Enf. 02) 
[...] os primeiros cuidados com o recém-nascido [...] e orientações sobre os 
cuidados no banho [...] (ENF. 03) 
[...] orientar sobre a higiene, o banho, o aleitamento materno, os cuidados que ela 
vai ter em casa [...] (ENF. 02) 
[...] a questão de amamentação, na questão de higiene [...] (ENF. 01)  
[...] orientar quando a importância do aleitamento [...] (Enf. 02) 
[...] orientar as mães para o aleitamento materno [...] (Enf. 04) 

 
Mesmo considerando a relevância dos conteúdos mencionados, é necessário atentar para 

forma como estes estão sendo trabalhados, reforçando que é imprescindível que as temáticas 
possam ser desenvolvidas não apenas apresentando sua importância, mas, que sua abordagem seja 
contextualizada, atendendo as necessidades de cada puérpera. Ademais, outros conteúdos podem ser 
acrescidos, como as orientações a respeito dos direitos sociais e reprodutivos e sobre o 
planejamento familiar, garantindo, sempre, a disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas, a 
serem elucidadas pela equipe multiprofissional, buscando, ainda, integrar a participação dos demais 
familiares (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010; SANTOS; PENNA, 2009).  

 
2 ENCONTROS E (DES) ENCONTROS DO PHPN NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM  

A humanização é vista como uma tecnologia que tem como componente de sua atuação, 
o cuidar em saúde. A presente categoria tem o intento de discutir sobre qual é a percepção das 
enfermeiras sobre o conceito de humanização na atenção à puérpera e, posteriormente, abordar a 
avaliação da assistência de enfermagem à puérpera na perspectiva do PHPN.  

Uma das principais dificuldades para a efetivação de práticas humanizadas na 
assistência a puérpera é a apropriação de concepções simplificadas sobre o conceito da 
humanização. Os discursos que seguem aludem à prevalência do entendimento sobre o ato de 
humanizar como uma conduta de caráter subjetivo, relacionada às relações interpessoais 
estabelecidas entre a enfermagem e a puérpera. Assim, a enfermeira 01 afirma que, 

 
[...] na questão da humanização, o que mudou com a chegada da enfermagem no 
serviço, logo no início acontecia da gente chegar aqui e a pessoa da limpeza 
reclamando [...] Reclamando mesmo assim num tom muito enjoado, quantas vezes 
eu cheguei na enfermaria e tava acontecendo, ei tenha calma, vamos calma, vamos 
procurar tratar as pessoas com respeito, até com carinho, que são pessoas que 
estão aqui porque não tem outra forma de fazer acontecer isso, estão se jogando 
nas mãos da gente pra isso. [...] (ENF. 01) 
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 [...] você tem que orientar nesse sentido e não com palavras que ofenda as 
pessoas. Graças a Deus hoje em dia esse tipo de conversa não existe mais aqui 
[...] (ENF. 01)  
 

Dessa forma, o bom atendimento do paciente para que este se sinta acolhido, e o 
sentimento de empatia para com as mulheres, colocando-se no lugar do paciente e considerando 
suas condições sociais de vida, são elementos fundamentais para a humanização da atenção. Ainda 
em relação à conduta profissional, como uma dimensão da humanização, o relato de uma das 
entrevistadas reforça que, a postura profissional perante a assistência à puérpera é um dos principais 
elementos para a concretização de sua proposta. Segundo a mesma, cabe a cada profissional exercer 
suas funções na perspectiva de humanizar a assistência: 

 
[...] se o profissional quiser, ele tem como ser humanizado em qualquer 
procedimento, como um soro [...] a forma como eu vou chegar, bom dia meu nome 
é... sou enfermeira vou pegar ou puncionar sua veia [...] essa parte aí, é totalmente 
da conduta profissional. (ENF. 02) 
 

No entendimento dessa profissional, a habilidade de aproximar-se da mulher com 
empatia e respeito é um dos requisitos de uma postura profissional que prima pela humanização da 
atenção. A postura profissional proporciona tranquilidade e segurança à mulher, por meio da 
comunicação interativa, a qual permite a revelação de sentimentos, necessidades e solicitação de 
ajuda (QUEIROZ; SILVA; JORGE, 2003). 

A mesma entrevistada considera a humanização como um processo que exige a 
articulação dos distintos níveis de gestão do sistema de saúde, questões de infra-estrutura, e a 
habilidade técnica-científica e ética dos profissionais envolvidos, convergindo em trabalho coletivo, 
a fim de propiciar uma assistência que seja, de fato, humanizada. De forma coerente a enfermeira 
reflete que, 

 
[...] a política de humanização é muito boa [...] mas na realidade o que agente vê é 
que os hospitais não tem condições de abarcar as responsabilidades que ela exige, 
porque também é uma questão de gestão, então vem lá de cima, do Estado, União, 
Esfera Federal, para a Estadual, até as mudanças chegaram à Municipal. Porque 
eu não posso sozinha querer fazer a política acontecer, eu participo enquanto 
profissional, mas a humanização depende de muitos fatores conciliados [...] tem 
que ter recursos materiais, financeiros, humanos, o hospital precisa de uma 
estrutura que atenda a puérpera [...](ENF.02) 
 

Outra enfermeira, também, aponta as questões de infraestrutura, articulação do nível da 
atenção primária e, até mesmo, o reconhecimento profissional através da remuneração adequada, 
como fatores imprescindíveis para um cuidar humanizado. Segundo seu relato,  

 
[...] a humanização não vem só da equipe, tem a infra-estrutura, tem a assistência 
do PSF que deve está adequada, tem o reconhecimento do salário através da 
remuneração [...] (ENF. 04) 
 

De fato, não é possível pensar na concretização de uma política de saúde sem que haja 
um suporte do próprio sistema de saúde e o engajamento dos profissionais que atuam no setor. Na 
realidade dos serviços, apesar dos profissionais reconhecerem e empenharem-se em refletir acerca 
das condições sociais dos usuários, seus discursos ressaltam a complexidade dos problemas e os 
sentimentos de impotência diante das limitações das políticas e do sistema de saúde (VERAS; 
MORAIS, 2011). Quanto questionada sobre qual a percepção quanto às ações de enfermagem à 
mulher durante o pós-parto, de forma sucinta e objetiva a enfermeira 03 considera que, 
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[...] diante das condições a assistência à puerpera fica a desejar [...] (ENF. 03)  

 
A fala demonstra que há uma relação de dependência das condições que envolvem o 

atendimento, sejam estas físicas, materiais e/ou humanas com a qualidade da assistência prestada à 
puérpera. Nesse entendimento, o conceito de humanização da assistência a mulher no parto e, 
também, no puerpério, inclui aspectos relacionados a uma assistência voltada para as necessidades 
das mulheres transformando o espaço hospitalar em um ambiente acolhedor e favorável à 
implantação de práticas humanizadas; além da atuação do profissional, realizada de modo a 
respeitar os aspectos naturais do momento vivenciado pela mulher, não intervindo 
desnecessariamente (DIAS; DOMINGUES, 2005). Diante de condições de trabalho consideradas 
como inadequadas, a enfermagem acaba por adotar uma postura passiva perante as dificuldades 
enfrentadas, e, tendenciosa a adequar-se as tais situações. Os relatos que seguem demonstram que, 
as profissionais tentam, prestar a assistência à puérpera de acordo com o que é preconizando, tendo 
em vista, apenas, a dimensão profissional da humanização.    

  
[...] a enfermagem procura executar suas funções dentro das possibilidades que a 
instituição oferece [...] (ENF. 3) 
[...] cada um com sua capacidade, com o empenho, o trabalho dos profissionais, 
tenta dá o melhor, mas não conseguimos ainda humanizar a assistência [...] mas a 
nossa conduta aqui de tentar construir a humanização é fazer a nossa parcela 
profissional aplicando efetivamente de acordo com o preconizado para assistência 
a puerpera [...] (ENF. 02)  
 

Esse modo de pensar e agir pode ser interpretado e refletido sob dois pontos de vista. Se 
analisarmos de forma positiva, as falas demonstram o empenho das profissionais em realizar da 
melhor maneira possível as ações de enfermagem. No entanto, é necessário considerar que, a 
adoção de uma postura passiva diante das falhas presentes no contexto de trabalho, pode ser 
entendida como uma atitude apolítica. Ao certo, esta é a uma das consequências da ausência de uma 
formação política dos profissionais de enfermagem.       
 
CONCLUSÃO 

A análise dos dados permitiu identificar as características definidoras das distintas 
etapas do processo de trabalho da enfermagem, desenvolvido na FHCD durante a assistência a 
puérpera, permitindo a discussão e o diálogo do aporte teórico com as ações efetivadas na realidade 
do serviço. Nesse ínterim, foi evidenciado que: O gerenciar das ações de enfermagem permanece 
embasado nas teorias clássicas de administração, implicando na ausência de um gerenciamento do 
cuidado à puérpera, ressaltando, ainda, a presença de dificuldades em seu processo, em razão da 
inexistência de um enfermeiro gestor/coordenador geral; as ações do assistir/intervir são fortemente 
marcadas pelo modelo biologicista com a valorização dos procedimentos técnicos a serem 
executados, principalmente no contexto da assistência do pós-parto daquelas que vivenciaram o 
parto cesário; em nenhum momento foi identificado a evidencia de atividades concernentes a 
execução da investigação/pesquisa como elemento da assistência de enfermagem à puérpera; as 
práticas educativas desenvolvidas no âmbito da instituição são realizadas na perspectivas do modelo 
de educação em saúde tradicional, onde os conhecimentos são transmitidos de forma verticalizada, 
com abordagem de temas como aleitamento materno e os cuidados básicos com a mãe e bebê 
durante o pós-parto. 

Na percepção das entrevistadas, a humanização na atenção a puérpera, em sua dimensão 
profissional, corresponde à adoção de uma postura diferencia frente ao cuidado, com o 
estabelecimento de relações envoltas a sentimentos de empatia, respeito e carinho. Outrossim, 
emergiu a compreensão de que a humanização é um processo complexo o qual envolve, na 
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efetivação de seus fins, a articulação dos distintos níveis de atenção a saúde da mulher; a própria 
gestão dos programas e políticas públicas de saúde, dentre elas o PHPN, e das instituições de saúde; 
bem como as condições de infraestruta e recursos humanos. Ainda para as entrevistadas, a 
existências de dificuldades relacionadas à deficiência na estrutura física hospitalar e, até mesmo, 
nas condições de trabalho, acabam por diminuir a qualidade da assistência de enfermagem prestada 
a puerpera, e, consequentemente, dificultam o processo de humanização.  
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ATITUDES DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS PRÉ-MENOPÁUSICAS, DOCENTES 
DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM RELAÇÃO À SEXUALIDADE E A EXERCÍCIOS 

FÍSICOS 
 

Lígia Fernanda de Araújo1; Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega² 
 
 

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi caracterizar as atitudes de mulheres pré-menopáusicas, 
professoras dos cursos da área da saúde do Campus Central da UERN, frente à sexualidade e 
exercícios físicos. A pesquisa é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. Participaram da 
mesma, 22 professoras pré-menopáusicas, docentes dos cursos (Medicina, Enfermagem, Educação 
Física e Biologia) da área da saúde, do Campus Central, da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, com perguntas 
abertas e fechadas. A análise dos dados foi realizada através do software estatístico SPSS versão 
20.0 para Windows. A média de idade das participantes foi de 39,36 anos. 90,9% das entrevistadas 
eram casadas, com muito desejo (59,1%) e satisfação sexual (77,3%) e nunca sentiu secura vaginal 
(50,0%) e dispareunia (45,5%). 100,0% das mulheres afirmaram que a atividade física influencia o 
bem-estar e a diminuição do estresse, 77,3% das mulheres afirmaram serem praticantes de algum 
tipo de atividade física e, destas, 94,1% concordaram haver influência positiva do seu exercício 
sobre a sexualidade. 13,6% não souberam responder se já apresentaram sintomas menopáusicos. 
Conclui-se que a maioria das mulheres adota a prática de exercícios físicos e é sexualmente 
satisfeita, aspectos positivos em relação à saúde e à vivência do climatério entre as docentes. Não 
obstante, há necessidade de esclarecimento para as mulheres em geral, sobre o período climatérico, 
a sexualidade e a adoção de hábitos saudáveis nesta fase da vida, como a prática de atividades 
físicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Exercício; Menopausa; Sexualidade.  
 
INTRODUÇÃO 
 

 De acordo com o Censo realizado em 2010, há um aumento expressivo na expectativa 
de vida dos brasileiros, chegando atualmente, a uma média geral de 73,48 anos, sendo 69,73 para os 
homens e 77,32 para as mulheres (IBGE, 2010). Esse aumento crescente tem permitido à mulher, 
vivenciar novos períodos em sua vida, dentre eles, o climatério, que é considerado a passagem da 
fase reprodutiva para a não-reprodutiva (BRASIL, 2008).  

O climatério pode ser dividido didaticamente em três fases: pré-menopausa, que vai dos 
35 aos 45 anos de idade; a perimenopausa, representada pelo período de 46 a 55 anos e a pós-
menopausa, fase entre os 56 e 65 anos (NOTELOVITZ, 1986 apud SILVA, 2009).  

Com a chegada da menopausa, o organismo feminino passa por uma diminuição gradual 
dos níveis séricos de estrogênio endógeno. Assim, a presença de sintomas como fogachos, calafrios, 
insônia, labilidade emocional, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, secura e prurido vaginal, 
atrofia vulvo-vaginal, alteração do perfil lipídico e do metabolismo ósseo podem estar relacionados 
a essa alteração hormonal. Destaca-se que os sintomas genitais, como irritação, ressecamento 
vaginal e ardência podem exercer influência sobre a sexualidade feminina, sobretudo, na relação 
sexual em que ocorra penetração, ocasionando dor (BRASIL, 2008). 
                                                 
1  Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN, Voluntária do PIBIC/UERN. E-mail: 
ligia.fernanda.araujo@gmail.com 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mestre em 
Enfermagem, docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. E-mail: 
libnelidianne@ig.com.br 
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Ressalte-se que em relação à sexualidade no climatério, não só os aspectos biológicos 
influenciam a vivência da mesma. A sexualidade neste período é carregada de vários preconceitos e 
tabus, havendo mitos que reforçam a ideia de que a mulher fica assexuada durante o climatério. Um 
desses mitos é a noção de que a atração erótica só é possível através da beleza física relacionada à 
jovialidade (BRASIL, 2008). 

Assim, percebe-se que a forma como a sociedade visualiza a mulher climatérica e como 
ela própria se percebe, valorizando mais ou menos a fase em que se encontra, buscando estilos de 
vida saudáveis, como em relação à alimentação, participação em atividades variadas do cotidiano 
familiar e social, exercício físico, entre outros, são também fatores determinantes sobre a 
sexualidade.  

Afirma-se que, dentre as abordagens no estilo de vida, a prática do exercício físico tem 
papel muito importante, especialmente, para mulheres no climatério, uma vez que, nesse período, 
elas apresentam modificações antropométricas e bioquímicas que comprometem marcadamente a 
qualidade de vida dessa população (ZANESCO; ZAROS, 2009). 

Acrescenta-se que os benefícios à saúde ligados à prática de exercícios físicos durante a 
menopausa se estabelecem em duas vertentes. A primeira se refere aos sintomas e à melhora 
significativa destes; a segunda diz respeito à ação sobre as condições gerais de saúde e dos efeitos 
sobre o processo de envelhecimento (MORIYAMA, 2007).  

Esta pesquisa enfatiza a relevância de verificar as atitudes tomadas por docentes 
universitárias da área da saúde, pré-menopáusicas, no que se refere à prática de exercícios físicos e 
à vivência da sexualidade.  

Diante do exposto, o objetivo da presente pesquisa é caracterizar as atitudes de mulheres 
pré-menopáusicas, professoras dos cursos da área da saúde do Campus Central da UERN, frente à 
sexualidade e exercícios físicos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
  

A pesquisa é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. De acordo com Sousa, 
Driessnack e Mendes (2007), o pesquisador observa e registra vários aspectos do fenômeno 
estudado, descrevendo o que realmente existe, determinando a frequência em que este fato ocorre e 
estabelecendo categorias às informações.  

A amostra da pesquisa foi composta por 22 professoras pré-menopáusicas (faixa etária 
entre 35-45 anos), docentes de cursos da área da saúde (Medicina, Enfermagem, Educação Física e 
Biologia), do Campus Central, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  

A pesquisa foi iniciada com um levantamento documental no setor pessoal da UERN, 
onde foram identificadas as professoras desses departamentos com idade entre 35 e 45 anos, sendo 
este, critério de inclusão na pesquisa. Os critérios de exclusão foram: estar afastada de suas 
atividades profissionais por alguma razão legal, por exemplo, capacitação, licença-maternidade, 
atestado médico, entre outros, e ter atingido a menopausa.  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, construído pelas 
pesquisadoras, com perguntas abertas e fechadas, relacionadas a dados gerais, à sexualidade e à 
prática de exercícios físicos.  

Antes da coleta dos dados, foram aplicados todos os preceitos éticos vigentes na 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde – CNS, que regulamenta a pesquisa com seres 
humanos, sendo iniciada a pesquisa, somente após a emissão do parecer favorável do Comitê de 
Ética e Pesquisa – CEP, da UERN, divulgado com o Nº de protocolo 110/11.  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012 e, após 
esta etapa, foi construído o banco de dados, utilizando-se para isso, o software estatístico SPSS 
versão 20.0 para Windows. Foi calculada a estatística descritiva, definindo-se frequências absolutas 
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e relativas das variáveis qualitativas ordinais e nominais. Os resultados da pesquisa foram 
discutidos mediante resgate de literatura científica referente à temática. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

A média etária das participantes foi de 39,36 (± 2,9) anos. Quanto ao estado civil, 
verificou-se que 20 entrevistadas eram casada (90,9%), 1 solteira (4,5%) e 1 divorciada (4,5%). 
Quanto à existência de filhos, 21 mulheres (95,5%) afirmaram tê-los. 

Quanto a área de graduação, 8 (36,4%) são graduadas em Medicina, 6 (27,3) em 
Enfermagem, 5 (22,7) em Ciências Biológicas, 2 (9,1) em Educação Física, 1 (4,5%) em Medicina 
Veterinária. Sobre a pós-graduação, 21 (95,5%) afirmaram serem pós-graduadas. Sobre o curso em 
que ensinam, 9 entrevistadas (40,9%) ensinam no curso de Medicina, 6 (27,3%) em Enfermagem, 5 
(22,7%) em Ciências Biológicas e 2 (9,1%) em Educação Física. De acordo com Silva (2009), 
quanto maior o grau de escolaridade, mais capacidade as mulheres terão em compreender as 
mudanças corporais que ocorrem com os anos, estabelecendo modificações em seus hábitos de vida 
para que haja uma melhor qualidade de vida e de saúde e um melhor grau de enfrentamento diante 
das fases de transição menopausal e pós-menopausa. 

Quanto à presença de problemas de saúde, 10 (45,5%) mulheres afirmaram ter algum 
tipo de problema e 12 (54,5%) afirmaram não ter. Em relação a quais problemas de saúde as 
entrevistadas têm, 1 (10%) afirmou ter Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 4 (40%) afirmaram 
serem portadoras de Hipotireoidismo, 1(10%) afirmou ser portadora de Problemas Cardíacos e 
Circulatórios, 1(10%) afirmou ter Asma Brônquica, 1 (10%) afirmou ter Labirintite, 1 (10%) 
afirmou ser portadora de Problema na coluna vertebral e 1 (10%) afirmou ter Rinite. 

Os problemas de saúde não foram pouco frequentes, se for levado em consideração que 
quase metade das mulheres referiu ser portadora de um tipo de doença. Entretanto, apenas uma 
mencionou ter HAS, patologia que se torna mais comum durante a fase da peri e pós-menopausa, 
como apresentado em outro estudo (SILVA, 2009).  

Por conseguinte, em relação às variáveis acerca da sexualidade, a Tabela 1 apresenta a 
distribuição da amostra. 
 
Tabela 1: Distribuição da amostra em função da variável sexualidade. 
Variáveis F % 
Preocupação com o 
Envelhecimento 

  

Sim, sempre 9 41,0 
Sim, algumas vezes 7 31,8 
Não, não muito 6 27,2 
Não, nunca - - 
Desejo sexual   
Demais 2 9,1 
Muito 13 59,1 
Mais ou menos 7 31,8 
Um pouco - - 
Nem um pouco - - 
Satisfação Sexual   
Demais 1 4,5 
Muito 17 77,3 
Mais ou menos 4 18,2 
Um pouco - - 
Nem um pouco - - 
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Sente-se Fisicamente Atraente   
Sim, sempre 4 18,2 
Sim, algumas vezes 15 68,2 
Não, não muito 3 13,6 
Não, nunca - - 
Secura Vaginal   
Sim, sempre - - 
Sim, algumas vezes 5 22,7 
Não, não muito 6 27,3 
Nunca 11 50,0 
Dispareunia   
Sim, sempre - - 
Sim, algumas vezes 4 18,2 
Não, não muito 8 36,3 
Não, nunca 10 45,5 
Sangramentos Anormais Útero 
e Vagina 

  

Sim, sempre - - 
Sim, algumas vezes 4 18,2 
Não, não muito 2 9,1 
Não, nunca 16 72,7 
Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 
Percebe-se um alto grau de preocupação com o envelhecimento entre as participantes 

dessa pesquisa (9 – 41,0%). Isto reflete a valorização da beleza física feminina, do útil e produtivo, 
do vigor e ritmo acelerado da juventude. São atributos considerados essenciais em nossa sociedade 
ocidental. O envelhecimento faz surgir medos e a preocupação constante com a menopausa, o que 
torna a adaptação à mesma mais difícil. Afirma-se, então, que a autoestima se torna fundamental 
para que a mulher passe pelo período do climatério, compreendendo-o enquanto uma oportunidade 
de renovação e realização, usufruindo da sua maturidade e experiência (ZAMPIERRI et al., 2009). 
   

 Verificou-se um número considerável de mulheres que têm muito desejo sexual (13 – 
59,1%) e que são sexualmente satisfeitas (17 – 77,3%), aspectos positivos em relação à saúde 
sexual no climatério. A sexualidade é apreendida como um aspecto ligado à saúde, que se for 
vivenciado satisfatoriamente, constitui-se em fonte de equilíbrio e harmonia para a pessoa, 
favorecendo uma atitude positiva em relação a si mesma e aos outros (VAZ; NODIN, 2005). 

 Observou-se que só às vezes, a maioria das mulheres sente-se fisicamente atraente 
(15 – 68,2%). A imagem da mulher vislumbrada pela sociedade ocidental se constrói sob valores 
sedimentados na beleza, juventude e reprodução e tende a influenciar a identidade feminina. Desse 
modo, a menopausa acaba influenciando negativamente a auto-estima da mulher, prejudicando a 
própria vivência da sexualidade (OLIVEIRA; JESUS; MERIGHI, 2008). 

 A maioria negou a presença de secura vaginal (11 – 50,0%) e dispareunia (10 – 
45,5%). A presença destes sintomas pode estar associada ao climatério, sendo mais frequente 
durante a fase de pós-menopausa, na qual há falência da função hormonal ovariana, influenciando a 
resposta sexual (BRASIL, 2008). Sangramentos anormais no útero e vagina também foram negados 
pela maioria das mulheres da pesquisa. 

Questionadas se a prática de atividades físicas influencia o bem-estar geral e ainda, a 
diminuição do estresse, 22 (100%) mulheres responderam que sim. Em se tratando da influência da 
prática de atividades físicas: sobre o aumento da autoestima, 21 (95,5%) das mulheres afirmaram 
que há influência; sobre o aumento da libido ou desejo, 16 (72,7%) afirmaram que sim; sobre a 
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melhora do sono, 21 (95,5%) afirmaram haver influência, sobre o aumento do vigor físico, 21 
(95,5%) afirmaram que sim e; sobre a preservação da massa óssea, 18 (81,8%) afirmaram 
positivamente. 

A atividade física é muito importante para a prevenção de agravos e a manutenção da 
saúde, melhorando a qualidade de vida. Desempenha importante papel durante o climatério, pois, 
possibilita a melhora do padrão cardiovascular e respiratório, ganho de massa óssea, diminuição dos 
níveis pressóricos e melhora na resistência à insulina (BRASIL, 2008).  

Quando questionadas sobre a prática de algum tipo de atividade física, 17 (77,3%) 
afirmaram serem praticantes. Um número menor, mas importante, de 5 (22,7%) mulheres afirmou 
não praticar nenhum tipo de atividade física. Dentre as praticantes de exercício físico, 12 (70,6%) 
afirmaram praticarem 3 vezes por semana e, grande parte (6 - 35,3%) afirmou praticar atividades 
físicas há mais de 10 anos.  

A prática de atividade física regular está diretamente ligada à melhora da saúde global, 
tornando-se uma estratégia para o aumento do vigor físico, maior controle de peso e aumento da 
autoestima (BRASIL, 2008). Ademais, o estilo de vida ativo, com exercícios aeróbicos de 
moderada intensidade, está associado também à diminuição na incidência de doenças crônico-
degenerativas e da mortalidade geral, além de diminuir os níveis da pressão arterial, a progressão do 
diabetes, obesidade, síndrome metabólica e distopias genitais (BRASIL, 2008).     

Em se tratando da modalidade de atividade física realizada, 6 (35,3%) praticavam uma 
modalidade, 9 (52,9%) praticavam duas modalidades e 2 (11,8%) praticavam 3 modalidades. Dentre 
as modalidades, a caminhada foi a mais mencionada (14 - 82,4%). Mas, foram citadas também, a 
musculação (6 - 35,3%), o ciclismo (3 - 17,6%), a hidroginástica (2 - 11,8%), a natação (2 - 11,8%), 
o jump (2 - 11,8%) e o spinning (2 - 11,8%). 

O tipo de exercício físico escolhido pela mulher deve, sobretudo, ser agradável, 
contribuindo para o bem-estar, autoestima e regularidade, sendo recomendados, prioritariamente, os 
exercícios aeróbicos (caminhada, natação, hidroginástica) e a musculação, bem orientados por 
profissionais da área (BRASIL, 2008). 

Em relação à percepção da influência da prática de atividade física sobre a sexualidade, 
questão direcionada às mulheres praticantes, 16 (94,1%) afirmaram que a atividade física influencia 
positivamente. 1 (5,9%) não respondeu a questão. Sobre os sintomas menopáusicos, 18 (81,9%) 
mulheres afirmaram nunca terem apresentado e 1 (4,5%) afirmou que sim. Destaca-se que 3 
(13,6%) não souberam responder.  

Os sintomas menopáusicos que a atividade física ajudou a melhorar foram fogachos (1 - 
4,5%) e ressecamento vaginal (1 - 4,5%). Neste caso, entende-se que as outras mulheres que 
disseram ter secura vaginal (Tabela 1), concordam que este sintoma não se relaciona ao climatério. 
Porém, mesmo sabendo que pode haver outras causas fisiopatológicas para a secura vaginal, estas 
não foram investigadas na presente pesquisa. 

As participantes da pesquisa consideram a influência do exercício físico sobre os 
sintomas menopáusicos, muito importante (12 - 54,5%), importante (6 - 27,3%) e mais ou menos 
importante (2 - 9,1%). 2 (9,1%) pessoas não responderam a essa questão. 

    
CONCLUSÃO 
  

 A análise dos dados obtidos permitiu constatar que muitas mulheres se preocupam com 
o envelhecimento. A maioria é sexualmente satisfeita e fisicamente ativa, praticando atividade física 
no mínimo 3 vezes por semana, aspectos positivos em relação à saúde no climatério. Os dados 
apontam ainda que quase todas as mulheres praticantes de exercícios físicos entendem que estes 
afetam positivamente a vivência da sua sexualidade. E, embora, em número pequeno, algumas 
mulheres assumiram não saber se já apresentaram sintomas menopáusicos. 

Acredita-se que a presente pesquisa traz informações que apontam a necessidade de 
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esclarecimento para as mulheres em geral, sobre o período climatérico, a sexualidade e a adoção de 
hábitos saudáveis nesta fase da vida, como a prática de atividades físicas, que pode influenciar 
positivamente sobre os sintomas relacionados com a saúde sexual na menopausa e outros. 

Ressalta-se que o conhecimento que a mulher detém sobre o climatério possibilita uma 
melhor vivência deste período, uma vez que influencia as atitudes das mulheres frente à menopausa 
e aos cuidados que a fase demanda.  
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ATITUDES DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS PRÉ-MENOPÁUSICAS, DOCENTES 
DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE, EM RELAÇÃO AO USO DE TERAPIAS 

HORMONAIS E ALTERNATIVAS 
 

Sâmara Fontes Fernandes1; Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega2 
 
 

RESUMO: Objetivou-se conhecer as atitudes que mulheres pré-menopáusicas, professoras dos 
cursos da área da saúde do campus central da UERN, têm acerca da Terapia de Reposição 
Hormonal e práticas alternativas. Consiste em uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, 
desenvolvida com professoras universitárias, pré-menopáusicas, docentes dos cursos da área da 
saúde (Medicina, Enfermagem, Educação Física e Biologia), do campus central da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Mossoró-RN. A amostra constituiu-se de 22 sujeitos e o 
instrumento da pesquisa foi um questionário estruturado de 35 questões, com perguntas abertas e 
fechadas. Utilizou-se o software estatístico SPSS 20.0 para Windows, para organização do banco de 
dados e realização da análise estatística descritiva. Constatou-se que 95,5% das professoras 
afirmaram conhecer a aplicabilidade da TRH; 81,8% das mulheres concordaram que a TRH 
combate os fogachos; 81,8% confirmaram que a TRH combate o ressecamento vaginal; 59,1% não 
acreditaram que a qualidade do sono é melhorada; 68,2% assumiram que a libido e o desejo sexual 
são melhorados pela TRH. Quanto ao uso da TRH e da terapia alternativa/complementar, 100% das 
participantes afirmaram não as utilizarem. Conclui-se que as professores desse estudo conhecem 
algumas aplicabilidades da TRH e das terapias alternativas/complementares, mas não as utilizam. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Climatério; Pré-menopausa; Terapias complementares; Terapias de 
reposição hormonal. 
 
INTRODUÇÃO  

 
Entende-se o climatério como uma fase que compreende um período de transição do 

ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo entre 35 e 65 anos de idade (BRASIL, 2008), 
sendo a menopausa um marco neste período da vida, caracterizando-se pelo declínio da secreção 
dos hormônios sexuais femininos, causando o surgimento de diversas transformações endócrinas e 
sistêmicas, facilitando o desenvolvimento de algumas doenças.  

A diminuição dos níveis estrogênicos e da capacidade dos folículos ovarianos são os 
principais fatores que contribuem para o surgimento de mudanças endócrinas e sistêmicas, 
causando sintomas vasomotores, psicológicos, urogenitais, sexuais e distúrbios do sono, além de 
propiciar o desenvolvimento de patologias características da fase, como osteoporose, doenças 
cardiovasculares e depressivas. É sabido também que algumas mulheres podem passar por essa fase 
sem apresentar sintomas (BRASIL, 2008). 

Neste ínterim, ressalta-se que, devido ao surgimento de sintomas específicos, que 
podem dificultar o desenvolvimento de atividades diárias, algumas mulheres fazem uso da Terapia 
de Reposição Hormonal (TRH), a qual consiste na utilização de hormônios sexuais sintéticos como 
método de escolha para minimizar os sintomas climatéricos, contribuindo assim para a melhoria da 
qualidade de vida (MORIYAMA, 2007). 

Além da TRH, algumas práticas alternativas/complementares como o uso de 
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Enfermagem, docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. E-mail: 
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fitoterápicos, ioga, acupuntura, meditação, entre outras, constituem-se também em uma opção, 
embora, mais natural, para o tratamento da sintomatologia, causando melhoras não somente neste 
aspecto, mas ainda contribuindo com a redução do estresse, potencializando o relaxamento, 
promovendo conforto e bem-estar, entre outros (BRASIL, 2008). 

 Em se tratando da TRH, informa-se, porém, que a literatura ainda é controversa, não 
conseguindo explicar a relação direta entre o câncer de mama e do endométrio e o uso da TRH. No 
entanto, acredita-se que a ação do estrogênio aumenta o risco de hiperplasia e carcinoma, 
principalmente, se a mulher já fizer uso da terapia por mais de 10 anos (NETTO, 2002). 

Desse modo, tendo em vista a possibilidade de relação da terapia hormonal com 
neoplasias e outras doenças, “a não aderência à TRH é comum e tem ampla variação dependendo 
do país. As maiores razões para a não inicialização ou o interrompimento do tratamento são o risco 
de câncer, o retorno das menstruações e o ganho de peso” (HALBERT et al., 1998 apud 
RODRIGUES et al., 2004, p. 173).  

O contexto cultural em que a mulher está inserida, o nível socioeconômico, a 
escolaridade, entre outros, também são fatores que influenciam e interferem na adesão daquela à 
TRH, assim como na adesão a terapias complementares (TC), sendo o nível de informação que a 
usuária possui, elemento fundamental para o sucesso da terapêutica. 

Professoras universitárias de cursos da área da saúde são profissionais que, embora 
carreguem vivências culturais construídas, por exemplo, a partir de experiências pessoais e coletivas 
com temas como o uso da TRH e da TC no climatério, têm conhecimentos teóricos que estão sendo 
reconstruídos cotidianamente junto à comunidade acadêmica, embasados em fundamentos 
científicos da área da saúde humana e que influenciam a forma como elas pensam e vivem.  

Neste sentido, objetiva-se: Conhecer as atitudes que mulheres pré-menopáusicas, 
professoras dos cursos da área da saúde do campus central da UERN, têm acerca da Terapia de 
Reposição Hormonal e práticas alternativas.  

 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Este trabalho consiste em uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, 

realizado com professoras universitárias, docentes dos cursos da área da saúde da UERN, Campus 
Central. Os cursos foram: Biologia, Educação Física, Enfermagem e Medicina. Participaram do 
estudo apenas as mulheres com idades entre 35 e 45 anos, ou seja, que se encontravam no período 
da pré-menopausa. 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, e as atividades de coleta de dados foram 
iniciadas somente após a divulgação do parecer favorável deste Comitê, que foi divulgado com o 
número de protocolo – 041/11. 

Foi feito um levantamento documental no setor pessoal da UERN, identificando e 
selecionando a partir das fichas pessoais, as mulheres dentro da faixa etária supracitada, critério de 
inclusão das participantes. No entanto, foram excluídas da pesquisa, as professoras afastadas do 
exercício contínuo da docência, estando, por exemplo, em férias, capacitação de curto e longo prazo 
(ex: participação em cursos e congressos; mestrado e doutorado), licença-maternidade e atestado 
médico e aquelas que, mesmo estando na faixa etária determinada para pesquisa, já estavam na 
menopausa. 

A amostra seria, inicialmente, de 29 docentes, 13 professoras do curso de medicina, 2 de 
educação física, 7 de enfermagem e 7 de biologia.  

Porém, entre as 29 docentes, 4 se recusaram a participar da pesquisa, enquanto outras 3, 
mesmo aceitando responder ao questionário, não foram encontradas para aplicação ou recebimento 
do instrumento, caracterizando-se como perdas. Finalizou-se a coleta com 22 sujeitos (9 de 
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Medicina, 6 de Enfermagem, 2 de Educação Física e 5 de Biologia), atingindo-se um N = 75,86%. 
Ao final, somando-se recusas e perdas, obteve-se o total de 24,14%. 

O instrumento da pesquisa foi um questionário estruturado com perguntas abertas e 
fechadas acerca da temática, elaborado especificamente para este trabalho, sendo composto por 35 
questões, as quais foram subdivididas em três partes: Dados Gerais, Sexualidade e Uso de Terapias 
de Reposição Hormonal e Complementar (Alternativa).  

Os dados foram transcritos para o microcomputador, utilizando-se o software estatístico 
SPSS 20.0 para Windows, para organização do banco de dados e realização da análise estatística 
descritiva. 

Foram calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis qualitativas ordinais 
e nominais. Os dados foram analisados e interpretados criticamente, relacionando os resultados 
encontrados com a literatura científica resgatada. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Inicialmente, 95,5% das professoras afirmaram conhecer a aplicabilidade da TRH 

enquanto somente 4,5% assumiram desconhecer as finalidades desta terapia. Já era um dado 
esperado, uma vez que as participantes do presente trabalho são professoras universitárias de cursos 
da área da saúde, supondo-se que as mesmas tivessem alguma aproximação teórica com a temática. 

Na Tabela 1 é apresentado para que se aplica o tratamento pela TRH. 
 

Tabela 1: Conhecimento das participantes acerca da aplicação da TRH para sintomas climatéricos. 
Variável  F % 
A TRH serve para combater 
os fogachos 

  

Sim 
Não 

18 
4 

81,8 
18,2 

A TRH serve para combater 
o ressecamento vaginal 

  

Sim 
Não 

18 
4 

81,8 
18,2 

A TRH serve para combater 
o ressecamento da pele 

  

Sim  
Não 

12 
10 

54,5 
45,5 

A TRH serve para preservar 
massa óssea  

  

Sim 
Não 

16 
6 

72,7 
27,3 

A TRH serve para melhorar 
a qualidade do sono 

  

Sim 
Não 

9 
13 

40,9 
59,1 

A TRH serve para impedir a 
deteriorização da função 
cognitiva 

  

Sim 
Não 

5 
17 

22,7 
77,3 
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A TRH serve para melhorar 
a libido e o desejo sexual 

  

Sim 
Não 

15 
7 

68,2 
31,8 

A TRH serve para estimular 
o orgasmo 

  

Sim 
Não 

5 
17 

22,7 
77,3 

 
Encontrou-se que 81,8% das mulheres acreditam que a TRH combate os fogachos e que 

o mesmo percentual de participantes confirma que a TRH combate o ressecamento vaginal.  
Tratam-se de sintomas muito comuns no climatério. Os fogachos podem vir 

acompanhados de outros sintomas, como os neuropsíquicos, enquanto o ressecamento vaginal afeta 
a vida sexual e a sexualidade feminina (BRASIL, 2008). 

Na pesquisa de Maclennan e Lester (apud WANNMACHER; LUBIANCA, p. 02, 2004) 
sobre a terapia de reposição estrogênica oral versus placebo para fogachos: 

 
Foi encontrada redução de 77% [...] na freqüência de fogachos no grupo tratado em 
comparação ao placebo. A intensidade dos sintomas também foi significativamente menor 
com a reposição hormonal [...]. Observou-se redução de 50,8% nos sintomas vasomotores 
do grupo controle, em relação aos valores basais, após três anos. Progestógenos isolados 
também se mostraram benéficos no tratamento dos sintomas vasomotores. 
 

A maioria das mulheres também concorda que a TRH serve para combater o 
ressecamento da pele (54,5%). Com o hipoestrogenismo, a pele perde sua viscosidade, tônus e 
brilho, ocasionando o aparecimento de rugas e marcas de expressão, fator que meche com a auto-
imagem e auto-estima da mulher (SOUZA; ODA, 2012).  

Outra grande parte das participantes também concorda que a TRH serve para a 
preservação da massa óssea (72,7%). Segundo Rosseto (2006, p. 45), “após a menopausa, 30% das 
mulheres apresentam perda de massa óssea maior do que a fisiológica (cerca de 1% a 2% ao ano, 
após os 40 anos de idade), determinando osteopenia ou osteoporose, com risco de fraturas”. A TRH, 
então, atua na prevenção de fraturas relacionadas com a osteoporose, já que supostamente os 
estrogênios se associam com a melhoria da densidade óssea em vários locais anatômicos (NELSON 
et al., 2002, CRANNEY; WELLS, 2003 apud POLONINI et al., 2011).  

Quanto à melhoria da qualidade do sono, 59,1% acreditam que este sintoma não é 
minimizado com o uso da TRH. Os distúrbios do sono são muito presentes no período climatérico, 
muito embora, possam surgir da interação de fatores psicológicos e sociais, não somente biológicos. 
Por isso, podem não ser reconhecidos pela população como um problema característico deste 
período e que possa ser minimizado com o uso de hormônios. 

Souza, Aldrighi e Lorenzi Filho (2005, p. 174), em sua pesquisa sobre a qualidade do 
sono de mulheres paulistanas no climatério, afirmou que nenhuma das participantes do estudo que 
disseram ter problemas de saúde, mencionou a dificuldade do sono como sendo um destes, 
apontando que “[...] o sono se deteriora na presença de problemas de saúde, mas a deterioração do 
sono em si não é percebida pelas mulheres como um problema médico”. 

Entretanto, a qualidade do sono tende a ser afetada pelos fogachos, provocando 
também, fadiga, irritabilidade, diminuição do poder de concentração e memória. Por isso, 
frequentemente, as mulheres que utilizam TRH referem melhorias na qualidade do sono (VIGETA; 
BRÊTAS, 2004). 

Segundo Hays et al. (apud WANNMACHER E LUBIANCA, 2004, p. 03-04):  
 
Após um ano de uso de TRH combinada, observou-se pequeno benefício em termos de 
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padrão de sono, funcionamento físico e dor corporal, apesar de não ser clinicamente 
significativo. Apenas mulheres com média de idade de 54 anos e sintomas vasomotores de 
moderados a graves apresentaram benefício clinicamente significativo na qualidade do 
sono, secundário à redução daqueles sintomas. 
 

Observou-se também que 77,3% não acredita que a TRH serve para impedir a 
deterioração da função cognitiva. Atualmente, há alguns indícios de que a TRH causa melhoria na 
manutenção da cognição feminina. Entretanto, os efeitos na doença de Alzheimer, por exemplo, 
ainda são questionáveis, enfrentando controvérsias (POLONINI et al., 2011, WANNMACHER; 
LUBIANCA, 2004).  

Em continuidade, grande parte das mulheres concorda que a TRH atua na melhoria da 
libido e do desejo sexual (68,2%). Mas, quanto ao estímulo do orgasmo feminino, 77,3% nega que a 
TRH possa ter influência neste aspecto.  

Entretanto: 
 

Em estudos sobre o efeito do tratamento hormonal em mulheres na menopausa, com 
queixas sexuais, foram verificados: a existência de uma relação direta entre alguns sintomas 
como secura vaginal, dor à penetração e sensação de ardor e os níveis de estradiol. Esses 
sintomas responderam à terapia estrogênica local ou sistêmica. Já em relação a outros 
comportamentos sexuais mais complexos, como o desejo sexual e o orgasmo, a maioria dos 
autores considera a influência de alguns fatores responsáveis por esses fenômenos, entre os 
quais estão os psicológicos, os socioculturais, os interpessoais e os biológicos (BRASIL, 
2008, p. 27). 

 
Assim, o tratamento hormonal parece atuar mais sobre os sintomas femininos 

urogenitais específicos, sendo que aspectos sexuais mais complexos, como a libido, o desejo sexual 
e o orgasmo feminino, envolvem fatores não exclusivamente fisiológicos. 

Ao serem questionadas sobre o uso da TRH, 100% das participantes afirmaram não 
utilizarem este tipo de terapêutica. Vale salientar que esta terapia deve ser indicada 
individualmente, baseada no interesse do paciente, nos benefícios que proporcionará ao caso e as 
necessidades apresentadas pelo individuo, lembrando que se houver contra-indicação, a mesma não 
deve ser prescrita (MARINHO et al., 2001). 

Geralmente, essa terapia é mais utilizada por mulheres que já se encontram na 
menopausa e na pós-menopausa, já que a sintomatologia neste período é mais severa e evidente. No 
entanto, segundo Pitombeira et al. (2011, p. 521), cerca de 28,72% das mulheres climatéricas (entre 
35-65 anos) que participaram de sua pesquisa e revelaram usar a TRH: 

 
[...] mostraram-se satisfeitas, referindo alívio considerável dos sintomas, porém queixavam-
se de não existir um programa de distribuição gratuita dos hormônios. Algumas mulheres 
que não realizavam TRH disseram não aderir ao tratamento devido ao custo elevado, medo 
de efeitos adversos, dentre eles câncer de mama e falta de informação sobre o tratamento. 
Outras pacientes iniciaram o tratamento com hormônio, porém não tinham condições 
financeiras de dar continuidade, ou por falta de conhecimento desistiram da terapia. 

 
Posteriormente, foi questionado às mulheres como consideram a TRH em relação aos 

sintomas menopáusicos, sendo que 40,9% considerou esta relação importante. Percebeu-se, 
verdadeiramente, uma confirmação mais ampla por parte das professoras acerca da importância da 
terapia no período menopáusico, visto que todas que responderam ao questionamento, consideraram 
a TRH importante de alguma forma.  

Na verdade, ainda verifica-se que a grande maioria das mulheres conhece pouco sobre o 
climatério, possuindo muitas dúvidas e demonstrando insegurança com tal momento da vida. No 
trabalho de Zanotelli et al. (2012), as mulheres demonstram insatisfação e possuem dúvidas acerca 
da opção de usar ou não a TRH, suas finalidades, benefícios e malefícios, assim como, necessitam 
de apoio profissional para guia-las e orientá-las em relação ao climatério e ao tratamento para as 
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modificações que ocorrem em seu corpo. 
Em se tratando da terapia complementar, visualizou-se que 100% das participantes do 

estudo, afirmaram também não fazerem uso desse tipo de terapia alternativa. Mesmo assim, ao 
serem questionadas acerca de como consideram a relação da TC com os sintomas menopáusicos, 
36,4% afirmou ser importante esta relação.  

Outra vez, destaca-se uma confirmação maior que 36,4% das professoras, só que agora, 
acerca da importância da terapia alternativa no período menopáusico, pois, todas que responderam 
ao questionamento, consideraram a TC importante de alguma forma, embora, em relação à mesma, 
tenha aparecido também a resposta “de pouca importância” (4,5%). 

No climatério, as terapias alternativas/complementares exercem grande importância na 
minimização da sintomatologia climatérica característica deste momento, podendo ser utilizadas 
paralelamente à Terapia de Reposição Hormonal como alternativa. Essas terapias são indicadas nos 
casos em que há contra-indicações (grandes efeitos colaterais) ou tempo prolongado de uso da 
TRH, resposta insatisfatória à hormonioterapia, desejo da mulher em usá-la ou rejeição à terapia 
hormonal, entre outros (SENA, 2004, BRASIL, 2008). 

Observou-se, portanto, que as professores do estudo não utilizam a TRH e a TC, mesmo 
sugerindo a importância da terapia de reposição hormonal e a terapia complementar para a 
sintomatologia climatérica.  

 
CONCLUSÃO 

 
Nenhuma das participantes utiliza TRH, mas, destaca-se que todas se encontram na pré-

menopausa, fase em que a sintomatologia climatérica quase sempre ainda não está presente ou não é 
perceptível. No entanto, a maioria delas reconheceram a importância dessa terapia para os sintomas 
menopáusicos. 

Considera-se que alguns dos sintomas citados pela maioria das professoras acadêmicas 
deste estudo, como sendo os que sofrem influência positiva da TRH (fogachos, ressecamento 
vaginal, ressecamento da pele, preservação da massa óssea,), são os mais reconhecidos por 
trabalhos científicos, enquanto que outros sintomas parecem ainda não terem relação definidamente 
comprovada com a TRH (melhoria na qualidade do sono, impedir deteriorização da função 
cognitiva), e, talvez, por isso, não foram reconhecidos pela maioria das participantes. 

Destaca-se que a TRH parece atuar especificamente sobre sintomas femininos 
urogenitais, sendo que aspectos sexuais mais complexos, como a libido e o desejo sexual, envolvem 
fatores não exclusivamente fisiológicos, não recebendo muita influência da terapia hormonal, ao 
contrário do que a maioria das participantes deste estudo afirmaram. 

Em se tratando da terapia alternativa/complementar, todas as participantes também 
negaram utilizarem a mesma, no entanto, grande parte da amostra reconheceu a importância da TC, 
sendo que esta última é visualizada na literatura científica, como terapia que pode prevenir agravos, 
uma vez que proporciona bem estar geral. 
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AVALIAÇÃO AGUDA DO POTENCIAL HIPOGLICÊMICO DO EXTRATO AQUOSO 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença resultante do déficit total ou parcial da 
secreção de insulina pelas células β pancreáticas localizadas nas Ilhotas de Langerhans. Como 
consequência pode surgir várias complicações a longo prazo, tais com a retinopatia, nefropatia, 
neuropatia, vasculopatia, resultantes de diferentes complicações metabólicas. Ao longo da história 
da humanidade muitas plantas têm sido usadas, em senso comum, para o controle desta doença. 
Parte destas plantas já teve seus efeitos hipoglicêmicos comprovados, outros ainda carecem de mais 
pesquisas para a confirmação de seus efeitos. O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial 
hipoglicêmico agudo do extrato aquoso (300 mg/kg) da Licania rigida em ratos Wistar normais. O 
tratamento foi realizado em uma única aplicação das soluções: extrato aquoso e solução salina aos 
grupos Normal Tratado e Normal Controle respectivamente por gavagem. A glicemia dos animais 
em jejum overnight foi mensurada antes da aplicação das soluções (Tempo 0 “zero”), seguida da 
gavagem e avaliações nos tempos 30, 60, 180 e 300 minutos à partir do tempo zero. Os dados 
obtidos mostraram que no tratamento nos tempos 30 e 180 minutos a glicemia dos animais foi 
estatisticamente significativo (P<0,05) menor no grupo dos animais tratados com o extrato se 
comparado com o grupo controle (NaCl 0,9%), havendo também uma diminuição significativa na 
glicemia dos animais do grupo tratado com o extrato comparando o tempo zero com tempo 180 
minutos. Concluindo que o extrato possui um possível efeito hipoglicemiante no tratamento agudo e 
na concentração utilizada neste trabalho.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Hipoglicemia; Licania rigida; metabólitos secundários e ratos Wistar. 
 
INTRODUÇÃO 

A regulação homeostásica da glicose no sangue se dá por várias vias e são reguladas 
através de complexos formados por diversos órgãos que secretam diferentes hormônios, tais como 
glucagon, cortisol e catecolaminas. Estas moléculas irão atuar no aumento dos níveis de açúcares no 
sangue, quando estes encontram-se baixos. Em contrapartida, o hormônio que promove a 
diminuição da glicemia sanguínea quando esta fica elevada no plasma sanguíneo é a insulina 
(SUNDSTEN, 2008). O diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica caracterizada pela 
hiperglicemia e alterações no metabolismo de carboidratos e lipídios que afeta cerca de 5% da 
população mundial (ITANKAR et al, 2011). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2011) 346 
milhões de pessoas no mundo possuem a doença, estimando que em 2030 o número de casos 
duplicará. 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) relata que, um fator que aumenta a 
suscetibilidade de um indivíduo a adquirir o DM tipo 1 (insulino-dependente) é o desenvolvimento 
de anticorpos auto-imunes (proteínas encarregadas da defesa do organismo contra germes e/ou 
vírus), podendo assim atacar diretamente as células β do pâncreas, resultando em sua destruição 
total ou parcial. A hereditariedade desempenha outro importante fator, aumentando ou não a 
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susceptibilidade de um indivíduo adquirir a doença (GUYTON, 2008). Como consequência podem 
surgir várias complicações a longo prazo, tais com a retinopatia, nefropatia, neuropatia, 
vasculopatia, resultantes de diferentes complicações metabólicas (ROBBINS, 2008). O tratamento 
de qualquer dos tipos do Diabetes se constitui primariamente no controle da glicemia plasmática. 
Para tanto, ele é geralmente iniciado por um rígido controle dietético associado à prática de 
exercício físico, seguido do uso de medicamentos específicos para cada caso. Além da própria 
insulina que é usada pelos pacientes com falência total nas células beta pancreáticas, existem drogas 
que atuam como, secretagogos de insulina, como as sulfoniluréias e a repaglinida; as que são 
sensibilizadoras de insulina, como a metformina e glibenclamida (utilizado como controle positivo) 
e a troglitazona e as que agem como inibidores da alfaglicosidase, retardando a absorção de 
carboidratos (SILVA, 2006).  

O conhecimento da medicina tradicional vem ganhando uma maior atenção, sendo 
objeto de estudo para validação científica do conhecimento popular no que se diz respeito à 
fitoterapia (ROCHA, 2009). E essa maior atenção se deu por volta dos anos 80 com o 
desenvolvimento de novas técnicas de isolamento de substâncias derivadas de produtos naturais, 
tornando mais eficaz sua identificação (TUROLLA, 2006). Segundo Homar (2005), incentivos para 
que haja um investimento público em plantas medicinais tem sido feito pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) desde 1978, uma vez que tem sido observada uma aceitação considerável e 
crescente da fitoterapia por profissionais da saúde aumentando assim sua utilização pela população. 
Já nos países desenvolvidos esse aumento crescente no consumo resultou na decisão de se dar mais 
atenção na medicina popular e explorar esse artifício no tratamento primário de doenças 
(SILVEIRA, 2008). 

Nos últimos anos a flora que compõe a caatinga brasileira tem recebido atenção especial 
em função da grande variedade de espécies nativas existentes e, por consequência, das 
possibilidades de isolamento de compostos com novas potencialidades terapêuticas. No entanto, só 
o uso popular e tradicional não é suficiente para tornar plantas com um possível efeito terapêutico 
eticamente eficaz e seguro (AGRA et al., 2007;2008). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária vem fazendo várias modificações na legislação em decorrência da busca de melhorias no 
que se diz respeito à eficácia e segurança do produto (material vegetal). A resolução mais atual que 
dispõe requisitos para registro de medicamentos fitoterápicos é a resolução RDC 14/2010. 
Tornando imprescindível a validação científica no tocante à toxicidade do vegetal, bem como o 
possível efeito hipoglicemiante da planta estudada, corroborando ou não com o senso comum. 

A oiticica (Licania rigida Benth) como é comumente conhecida no Brasil, pertence à 
família Chrysobalanaceae (PRANCE, 2010). Uma planta endêmica da caatinga com ocorrência nos 
estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba até a Bahia, predominante nas margens de 
rios e riachos (MAIA, 2004). 

Seguindo esta linha, este estudo se propôs a avaliar possíveis efeitos hipoglicemiantes 
agudo da Licania rigida Benth em animais normais, uma vez que esta planta é considerada e 
utilizada pela população como planta medicinal na forma de infuso ou decocto das folhas no 
tratamento do diabetes e inflamações diversas (LORENZI, 2002; AGRA, 2006; BORGES, 2008). 

 
METODOLOGIA 

Foram coletadas folhas da oiticica (Licania rigida Benth) para a produção do extrato 
aquoso na cidade de Mossoró/RN. Depois de feita a coleta do material vegetal, as folhas foram 
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secas a temperatura ambiente por um período de 72 horas e depois trituradas em liquidificador 
industrial até a obtenção de um pó fino. Posteriormente foi adicionada água destilada fervida 
(≅98°C) ao pó das folhas deixando a mistura em infusão por 30 minutos numa proporção de 1:40 
(RIVERA, 2004; CRAVEIRO, 2008), o material obtido foi filtrado em malha de trama fina 
(organza) e posteriormente seco em Banho-maria (≅55ºC) (RIVERA, 2004; CRAVEIRO, 2008). O 
obtido foi diluído em água destilada na proporção a ser administrado aos grupos (300 mg/kg de 
massa animal). Sendo o método de administração por gavagem (ORHAN, 2010). 

Os animais utilizados foram obtidos a partir de cruzamentos entre as matrizes no 
biotério central da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Foram utilizados ratos 
machos da linhagem Wistar com 60 dias, mantidos em condições de biotério, com fotoperiódico de 
12 horas claro e escuro, temperatura 23 +2°C, água e ração ad libitum. Para realizar o protocolo 
foram utilizados 10 animais distribuídos em dois grupos, distribuídos aleatoriamente da seguinte 
forma: Grupo 1 – Normal Controle (NC), tratados com uma única dose de solução salina (NaCl, 
0,9%) e Grupo 2 – Normal Tratado (NT), tratados com dose única de 300 mg/kg de extrato. 

Os animais foram postos em jejum overnight, e utilizou-se glicosímetro (On-call Plus®) 
para mensurar os níveis de glicemia plasmática nos tempos: 0, 30, 60, 180 e 300 minutos em ambos 
os grupos. Para isso, o sangue foi obtido a partir do corte da extremidade distal da cauda do animal. 

Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o Teste-t do software Microsoft Excel 
2010®.  

 
RESULTADOS 

Os níveis de glicemia dos animais tratados com uma única dose do extrato aquoso 
foram significativamente menor nos primeiros 30 minutos, havendo uma redução ainda mais 
acentuada três horas após a administração do extrato se comparado com o grupo controle. O grupo 
controle apresentou um aumento significativo nos tempos 30 e 60 minutos após a administração da 
solução salina e o grupo tratado uma redução significativa se comparados com o tempo zero de cada 
grupo (Figura 1). 
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CONCLUSÃO 
A busca por espécies vegetais que possuam moléculas com atividades biológicas 

utilizadas por algumas populações é uma ferramenta alternativa na busca de novos produtos com 
potencial e aplicações terapêuticas, haja visto que alguns produtos são sintéticos (FUNKE; 
MELZIG, 2006; LEITÃO et al., 2006; LIMA et al., 2006). Dentre os diversos constituintes desta 
planta, estão presente metabólitos secundários como exemplo os esqualeno que composto 
pertencente à família dos isoprenóides (BEZERRA, 2002) os quais são considerados antioxidantes 
(SOUZA, 2007) por possuírem um potencial de captura dos radicais de oxigênio (QUETTIER-
DELEU et al., 2000).  

Como mostrado na figura 1, a administração via oral do extrato aquoso na concentração 
de 300 mg/kg, mostrou uma tendência a um efeito hipoglicemiante agudo em ratos normais, 
portanto, atribuímos esse efeito a esses compostos, por exemplo o esqualeno, uma vez que já foram 
descritos, inúmeros trabalhos que mostraram essa suposta atividade em animais tratados plantas que 
possuíam esses metabólitos secundários (CARVALHO, 2005).  

Em quantidades moderadas esses metabólitos podem trazer benefícios à saúde humana 
(TAIZ, 2006), por isso que estudos são necessários para determinar quais desses metabólitos estão 
presentes, e qual dosagem é segura ao consumo humano. Na concentração empregada neste estudo, 
pode-se concluir que ratos normais tratados oralmente com extrato aquoso na concentração de 300 
mg/kg apresentou uma tendência de redução na glicemia. No entanto, faz-se necessário mais 
estudos que sejam complementares a este, dando assim uma maior segurança ao que se diz respeito 
à redução da glicemia em outros modelos, como por exemplo animais diabéticos induzidos por 
drogas específicas. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA E ANTIMUTAGÊNICA DO MELÃO-DE-
SÃO-CAETANO (Momordica charantia L.) EM TESTE DE Allium cepa  

 
Alverlange Marília da Silva Farias1; Regina Célia Pereira Marques2; Marília Araújo da Silva3 

 
RESUMO: Algumas das substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos mutagênicos, 
enquanto outras podem atenuar ou anular estes efeitos. Estima-se que mais de 100 substâncias 
ativas estejam presente no extrato total de Momordica charantia, sendo que os polissacarídeos são 
maioria e muitos dos benefícios terapêuticos, nutricionais e cosméticos são a eles atribuídos. O 
objetivo deste trabalho foi determinar o efeito mutagênico e/ou antimutagênico do extrato aquoso 
de Momordica charantia, em teste de Allium cepa. Para as soluções, as folhas foram esterilizadas e 
em seguida preparou-se o chá, o qual foi diluído em diferentes concentrações (10X, 100X, 1000X  e 
controle) sendo realizado em duplicata. As infusões de Momordica charantia possuem efeito 
genotóxico, uma vez que todas as concentrações causam inibição do ciclo celular e aumento 
expressivo no número de células em apoptose no sistema teste Allium cepa. São necessários estudos 
complementares para definir com precisão as dosagens e períodos de utilização terapêuticos, 
garantindo a segurança na utilização desta infusão. 
 
PALAVRAS-CHAVES: allium cepa; antimutagenicidade; citotoxicidade; Momordica charantia; 
Mutagenicidade, 
 
INTRODUÇÃO 
 

O uso de plantas no tratamento e na cura de doenças é um costume antigo na espécie 
humana e em determinadas comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre plantas medicinais 
simboliza geralmente, o único recurso terapêutico (SARTORI, 2005). Atualmente, nas regiões mais 
pobres do País e em muitas grandes cidades, plantas medicinais são utilizadas e comercializadas em 
feiras livres, mercados populares e cultivadas em quintais residenciais (BERTINI, 2005). Uma 
planta é classificada como medicinal por possuir substâncias que têm ação farmacológica. Estas 
substâncias são os princípios ativos e, na maioria das vezes, não se sabe quais destes realmente 
estão atuando (FURLAM, 1998). 

A genotoxicidade é a área da genética que estuda as alterações na base genética da vida, 
seja ela na estrutura físico-química do DNA, processo este classificado de mutagênese, ou na 
alteração da determinação genética ao nível celular, classificados respectivamente como 
carcinogênese e teratogênese. Estes três processos podem ser produzidos ao mesmo tempo, como é 
o caso dos provocados pela radiação gama. Porém, eles apresentam suas complexidades, exigindo 
serem estudados separadamente com o objetivo de conhecer melhor cada um destas áreas. Hoje em 
dia são bastante pesquisadas, pois se relacionam com malformações, doenças congênitas, genéticas 
e degenerativas, envelhecimento celular e do corpo, e o câncer. A genotoxicidade é uma 
especialidade relativamente recente e se situa na interface entre toxicologia e genética (SNUSTAD e 
SIMMONS, 2008). 

Quando se fala em mutações imagina-se como sendo algo negativo, o que não é correto. 
Se pensar em evolução, mais precisamente, nas teorias de seleção natural, tem-se uma visão 
diferente, porque sem mutação não haveria a variabilidade genética. Sem variabilidade genética não 
poderia haver seleção. Sem seleção não haveria evolução, e sem esta não há adaptação. Então, o 
processo de mutação é essencial para as espécies evoluírem e se adaptarem ao seu ambiente 
variável. A mutação ocorre de forma aleatória, causando alterações no DNA, devido a processos 
físicos-químicos, de ordem molecular ou química (SNUSTAD e SIMMONS, 2008). As mutações 
estão sempre ocorrendo em um organismo, no qual é conhecida como as recombinações genéticas, 
capacidade natural do DNA de se recombinar com outras moléculas. Por elas serem realizadas 

Anais do VIII SIC 1020

ISBN 978-85-7621-051-1



naturalmente não são chamadas de mutações (SNUSTAD e SIMMONS, 2008). Ao contrário destas, 
estão as mutações causadas por fatores exógenos ou endógenos que podem ser classificadas como 
gênicas, quando se referem a mudanças de uma ou poucas sub-unidades do DNA, alterando apenas 
o funcionamento de um gene, por substituição, perda ou ganho destas sub-unidades. Podem ser 
também do tipo cromossômicas onde há reorganização dos cromossomos, por translocação, 
inversão, ou mesmo ganho ou perda de parte maior destes cromossomos (GHIFFITHS et al., 2002). 

O melão de São Caetano (Momordica charantia L.) é uma espécie pertencente à família 
das cucurbitáceas, muitas espécies desta família são comestíveis e reúnem importante valor 
econômico no Brasil, especialmente aquelas dos gêneros Cucurbita, Momordica, Fevillea e 
Sechium (Di STASI, 2002). Possui as seguintes sinonímias: Momordica chinensis, M. elegans, M. 
indica, M. operculata, M. sinensis, Sicyos fauriei. 

É uma espécie vegetal silvestre comumente encontrada em áreas urbanas e rurais, sendo 
conhecida e utilizada por suas propriedades medicinais (RIBEIRO et al., 2004). É usada 
tradicionalmente na medicina caseira em países como Brasil, China, Colômbia, Cuba, Gana, Haiti, 
Índia, México, Malásia, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá e Peru (GROVER, 2004). 

É usado topicamente para o tratamento de feridas, e internamente, assim como 
externamente para a eliminação de parasitas. É usado também como o emenagogo, antiviral para o 
sarampo e a hepatite. Na medicina popular turca, os frutos maduros são usados externamente para 
cicatrização rápida das feridas e internamente para o tratamento de ulcera péptica (GROVER, 
2004). 

O uso empírico como erva medicinal para o tratamento da diabete foi confirmada 
experimentalmente por observações recentes do fruto ou frações extraídas com água deste vegetal, 
que exibe uma potente atividade hipoglicêmica em normoglicêmicos e em ratos com diabete 
induzida pela streptozotocina, assim como em humanos com tipo II da diabete mellitus (ALI et al., 
1993). O mecanismo desta ação permanece ainda incerto. Momordica charantia é um vegetal 
importante em diversos países, à fruta é rica em vitaminas, contém principalmente A, B1, B2 e a 
vitamina-C, que pode ter em torno de 100mg em 100 g do fruto. O fruto contém também diversos 
minerais (Ca 137,69 mg/100 g fruto fresco, Mg 119,92 mg/100g). Parece ser uma fonte boa de 
ferro, mas o índice de ferro é somente devido ao elevado índice de ferro dos solos tropicais. Os 
níveis de minerais traços são baixos (Cu 3.54 mg/100g, Fe 5.97 mg/100g, Zn 3.53 mg/100g). O 
fruto contém 93,2 % de água. Os ácidos graxos são 0,76 % da matéria seca com o aeleostearico 
como principal o ácido graxo na M. charantia. A análise de aminoácidos mostrou a presença de 
aminoácidos essenciais na proporção adequada exceto a lisina, a cisteína e a metionina (YUWAI et 
al., 1991). 

Os extratos dos vários componentes desta planta foram descritos por possuir a atividade 
hipoglicêmica, a atividade de síntese de proteínas, anti-tumoral, e a propriedade abortifaciente 
(Ahmed, 1998).  

Muitos princípios ativos de derivados de plantas estão sendo isolados e encaminhados 
para a fabricação de remédios, só que poucas são as informações sobre o potencial genotóxico 
dessas preparações a cerca da interação dos derivados de plantas com o material genético e quanto à 
conseqüência a nível biológico. Deste modo ensaios mutagênicos a nível molecular são úteis na 
investigação do potencial genotóxico, fornecendo informações valiosas para a produção de 
medicamentos eficazes e sem risco a integridade do material genético. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A coleta das folhas e frutos de Momordica charantia foi realizada no município de Serra 
do Mel/RN no dia 06 de maio de 2012, sendo encaminhado ao Laboratório de Biologia II, 
localizado no campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na 
cidade de Mossoró/RN. 
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Inicialmente, a análise se deu com a separação das folhas e frutos. Logo após a 
separação do material, em três bandejas foram colocadas para cada uma respectivamente uma 
solução de hipoclorito de sódio misturando-se 1 litro de água destilada com 10 ml de hipoclorito de 
sódio 4-6% P.A onde a parte a ser utilizada (folhas e hastes), ficou imersa na solução por 5 minutos 
em cada bandeja, para retirada de poeira ou qualquer outra impureza que pudesse está presente. 
Após passar pela terceira bandeja, as folhas foram postas sobre papel toalha para secar um pouco e 
depois levadas para secar na estufa de circulação forçada de ar por aproximadamente 20 horas a 65° 
C. Após ser retirada da estufa a amostra foi pesada em balança analítica tendo o peso de 33 g. A 
solução mãe do extrato aquoso foi na concentração final de 20 mg/mL, sendo depositada em frascos 
plásticos estéreis tampados e devidamente etiquetados com as seguintes informações: nome da 
espécie e a data do preparo da solução e armazenado em freezer – 20º C para posteriores análises. 

Para a preparação dos tratamentos a solução mãe foi diluída (tabela 1) em água destilada 
com diferentes concentrações e postas em recipientes de vidros autoclavados, colocando a parte 
inferior (raízes) de 8 cebolas imersas na solução por aproximadamente 7 dias. Para o tratamento 
controle foi utilizado apenas água destilada. Os tratamentos foram feitos em duplicatas com as 
seguintes concentrações: 

  
Tabela 1: Tratamentos e concentrações do extrato de M. charantia utilizadas no Teste de Allium 
cepa. 

TRATAMENTO CONCENTRAÇÕES 
Controle 100 % de água destilada 

10 X 90 ml de água destilada e 10 ml do extrato aquoso 
100 X 90 ml de água destilada e 10 ml do tratamento de 10 X 
1000 X 90 ml de água destilada e 10 ml do tratamento de 100X 

Fonte: Laboratório de Biologia II da UERN 
 

Para a realização do teste de Allium cepa utilizou-se como base o artigo de Oliveira et 
al, 2010 com algumas adaptações. Para a preparação das lâminas foi utilizado o Fixador Carnoy na 
proporção 3:1 utilizando-se 15 ml de álcool etílico P.M 46,07 com 5 ml de ácido acético P.A 
(glacial) para cada um dos tratamentos (controle, 10 X, 100 X e 1000 X), sendo preparado 
imediatamente antes do uso. Os ápices meristemáticos das cebolas foram cortados com tesoura e 
colocados em béckeres com água destilada e devidamente etiquetados com o respectivo tratamento, 
as concentrações dos tratamentos foram descartadas juntamente com as cebolas. Logo após serem 
lavados os ápices foram colocados em béckeres contendo o Fixador Carnoy, os quais foram 
lacrados com papel filme, etiquetados e postos em temperatura ambiente por aproximadamente 24 
horas. Após 24 horas os ápices foram retirados do Fixador Carnoy, lavados em água destilada e 
colocadas em béckeres contendo HCl 1N. Passado esse tempo foram novamente retiradas lavadas 
em água destilada e logo após um por um foram sendo colocados nas lâminas etiquetadas de acordo 
com os tratamentos com o auxílio de uma pinça. Utilizou-se um bisturi para o corte e esmagamento 
dos ápices, sendo então adicionados 3 a 5 gotas de Orceína acética (aq) 2% com o auxílio de um 
dosador, retirando-se o excesso da orceína acética, aplicando-se a lamínula sobre a lâmina e 
fixando-se as lâminas com esmalte e seguindo para a análise microscópica em microscópio óptico 
em ocular de 100 X, adicionando sobre a lâmina 2 gotas de óleo de imersão para melhor 
visualização. 

 
 

 
 
Fotos: Marília Araújo da Silva                     Fotos: Marília Araújo da Silva 
Figura 1 e 2: Tratamentos em diferentes concentrações para crescimento das raízes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Observou-se durante o período em que as cebolas estavam sob influência do tratamento 
que quanto maior a concentração do extrato menos as raízes se desenvolveram, provavelmente 
devido ás altas concentrações de Momordica charantia L. que dificultou o desenvolvimento e 
crescimento das raízes de Allium cepa ao afetar o ciclo mitótico das células do meristema apical, 
sendo que em algumas amostras, nas cebolas ocorreu o aparecimento de fungos que pode ter sido 
por interferência do meio. 

A análise das fases de divisão mitótica encontradas em cada um dos tratamentos 
aplicados permitiu a realização do cálculo do índice mitótico e da porcentagem de células em 
apoptose (Figuras 3 e 4). O índice mitótico, percentual de células que se encontravam em uma das 
quatro fases da mitose, variou entre 60 e 81% nos tratamentos analisados. Já na testemunha 100% 
das células analisadas estavam em plena divisão mitótica. Constatou-se que a porcentagem de 
células em apoptose variou de 22 a 58%, sendo a menor porcentagem encontrada na infusão com 
menor concentração. 

                
    Fotos: Marília Araújo da Silva                             Fotos: Marília Araújo da Silva 
    Figura 3: Células da raiz de cebola (Allium cepa) coradas e vista ao microscópio em aumento de       
100X  

 
Com base nos resultados observados verificou-se um aumento significativo no número 

de células em morte celular, diretamente proporcional ao aumento das doses de Momordica 
charantia. A regressão do índice mitótico, sem a observação de alterações cromossômicas, foram 
observados por Camparato et al. (2002) em seus trabalhos com a espinheira santa (Maytenus 
ilicifolia) e com a Pata-de-vaca (Bauhinia candicans Benth.) no qual através de análises de células 
meristemáticas de bulbos de Allium cepa, verificaram que concentrações mais elevadas de extrato 
promoveram redução no índice mitótico, mas não o surgimento de alterações cromossômicas, dados 
que corroboram ao resultado observado com a Mormodica charantia. 

 
Figura 4. Índice mitótico calculado para raízes de Allium cepa submetidas à infusão de 
Momordica charantia com diferentes concentrações. 
 
Segundo Fachinetto et al. (2007), infusões de Marcela (Achyrocline satureioides), 

causou o efeito anti-proliferativo de infusões da referida planta sobre células de Allium cepa, 
atribuindo esta observação à atividade dos diferentes compostos químicos presentes na infusão, 
dados semelhantes ao encontrado neste projeto. 
 
 
 
CONCLUSÃO 

 
As infusões de Mormodica charantia possuem efeito genotóxico, uma vez que todas as 

concentrações causam inibição do ciclo celular e aumento expressivo no número de células em 
apoptose no sistema teste Allium cepa. São necessários estudos complementares para definir com 
precisão as dosagens e períodos de utilização terapêuticos, garantindo a segurança na utilização 
desta infusão.  
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE 
CAICÓ-RN 

 
Andrêza Maria de Oliveira1; Dulcian Medeiros de Azevedo2 

 
 

RESUMO: objetivou-se avaliar o processo de reforma psiquiátrica no município de Caicó-RN, a 
partir da avaliação da qualidade da assistência prestada no CAPS III. Estudo avaliativo, realizado no 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), modalidade III, do município de Caicó-RN, entre os meses 
de dezembro de 2011 a março de 2012, amparada no referencial teórico de Avedis Donabedian 
(estrutura, processo e resultados). Os sujeitos da pesquisa foram dez usuários, 23 familiares e 13 
profissionais de saúde. Na análise e discussão dos resultados, a caracterização sócio-cultural e 
profissional dos sujeitos foram apresentadas conforme estatística descritiva, e os itens de avaliação 
do serviço em gráficos. A maioria dos usuários (70%) avaliou como boa a assistência prestada no 
CAPS, a satisfação com o tratamento e a área física. Quanto à socialização, 80% afirmaram ter 
melhorado bastante após o tratamento no CAPS, e 70% admitiram que as crises diminuíram. Já os 
familiares, avaliaram a assistência como boa (74,4%), além do tratamento ofertado (70%) e a 
qualidade da estrutura física (69,7%). Afirmaram melhor aceitação da doença mental de seu 
familiar (73,9%) e diminuição das crises (73,9%). A maioria dos profissionais (61,6%) avaliou a 
organização do CAPS positivamente, e foram unânimes (100%) ao considerar a insuficiência de 
recursos financeiros e materiais disponíveis no serviço. A avaliação foi considerada positiva, com 
melhoria da assistência em saúde mental. Alguns problemas de organização e do processo de 
trabalho são fatores importantes para refletir que tipo de assistência tem sido desenvolvida no 
serviço substitutivo pesquisado. 
 
PALAVRAS - CHAVE: Avaliação de serviços de saúde; Enfermagem em Saúde Mental; 
Avaliação em saúde; Serviços de saúde mental;  
 
INTRODUÇÃO 

 
A Reforma Psiquiátrica (RP), movimento complexo de luta por mudanças no enfoque 

dado à loucura e suas formas de tratamento, surge no Brasil durante a redemocratização do país, no 
fim da década de 1970, fundamentada nas críticas ao saber psiquiátrico e à conduta médica, à 
negação dos direitos civis dos portadores de transtorno mentais e às práticas dos hospitais 
psiquiátricos (AMARANTE, 2009). 

Foi contemporânea à eclosão do movimento sanitário em favor da mudança dos 
modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, com equidade na oferta dos serviços e na 
participação dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, nos processos de gestão e produção 
de tecnologias de cuidado (BRASIL, 2005). A tensão das partes envolvidas na Divisão Nacional de 
Saúde Mental (DINSAM), em 1978, foi o estopim para o início da RP, através de uma greve dos 
funcionários, estagiários e residentes médicos, sustentada especialmente pelo Movimento dos 
Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) (AMARANTE, 2009; BRASIL, 2005). 

Com ela, surgem os serviços substitutivos de saúde mental, espaços de 
cuidado/tratamento capazes de abrigar o enfoque da atenção psicossocial, pretendendo substituir 
não somente a condição física, normativa e aprisionante do manicômio, mas também sua lógica de 
tratamento e concepção acerca do transtorno mental, numa perspectiva interdisciplinar.  

No Rio Grande do Norte, a rede substitutiva é representada por 36 CAPS, um 
Ambulatório de Saúde Mental, uma Urgência/Emergência Psiquiátrica, quatro Leitos Psiquiátricos 
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em Hospitais Gerais e três Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), além de dois Consultórios de 
Rua em implantação (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012). 

O município de Caicó, localizado na região Seridó, apresenta uma situação peculiar no 
processo da RP potiguar. Na verdade, este município passa por uma importante mudança em seus 
serviços de saúde mental desde 2005, quando ocorreu a intervenção da Secretaria Estadual de Saúde 
no único Hospital Psiquiátrico do município e região (Casa de Saúde Milton Marinho). 

Houve redução significativa de leitos e posterior descredenciamento, conforme 
avaliação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria). 
Com o processo de avaliação e descredenciamento deste manicômio pelo PNASH, novos serviços 
de saúde mental substitutivos foram surgindo, e atualmente Caicó possui o único serviço de atenção 
psicossocial com funcionamento 24 horas no interior do Estado (CAPS III, fundado em julho de 
2009), que dá retaguarda há pelo menos dez municípios circunvizinhos. Além disso, o fechamento 
do hospital ocasionou o surgimento de um SRT, com seis moradores em processo de 
desinstitucionalização (AZEVEDO; SILVA, 2010). 

Partindo desta realidade concreta de mudança na rede de saúde mental de Caicó, surge a 
inquietação de investigar como vem ocorrendo o processo de RP neste município, numa perspectiva 
de avaliação dos serviços de saúde mental existentes (estrutura, processo e resultados) 
(DONABEDIAN, 1990; DONABEDIAN, 1993; DONABEDIAN, 2005). 

A estrutura se refere a características relativamente constantes e imprescindíveis ao 
processo de assistência à saúde, contemplando a área física do serviço, os recursos humanos, os 
recursos materiais e financeiros, instrumentos normativos envolvidos na administração, apoio 
político e condições organizacionais. O processo se relaciona à prestação da assistência em saúde 
mediante padrões técnico-científicos convencionais (a exemplo do que determina a política nacional 
de saúde mental), a utilização dos recursos (quanti-qualitativos), além do reconhecimento de 
problemas e cuidados prestados (DONABEDIAN, 2005). 

Já o elemento resultados corresponde às implicações decorrentes das atividades 
realizadas nos serviços de saúde, seja por parte do profissional de saúde no tocante a mudanças 
verificadas no estado de saúde dos pacientes (conhecimentos e comportamentos), além da satisfação 
do usuário e do profissional de saúde (DONABEDIAN, 2005). 

As questões norteadoras do estudo foram: Qual o impacto da RP vivenciada no 
município de Caicó-RN, a partir do fechamento da Casa de Saúde Milton Marinho e do surgimento 
do CAPS III? A avaliação do CAPS III aponta para a melhoria da qualidade da assistência prestada 
ao portador de transtorno mental e sua família? 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o processo de reforma psiquiátrica no 
município de Caicó-RN, a partir da avaliação da qualidade da assistência prestada no CAPS III. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Estudo avaliativo, com delineamento quantitativo não experimental, realizada no CAPS 

III do município de Caicó-RN. A proposta avaliativa desta pesquisa se amparou no referencial 
teórico de Avedis Donabedian (2005), a partir da estrutura, processo e resultados do CAPS III. 

Os sujeitos da pesquisa foram os usuários e familiares do CAPS III, além dos 
profissionais de saúde que atuavam neste serviço no momento da coleta, realizada entre os meses de 
dezembro de 2011 a março de 2012. Incluiu-se 13 profissionais de saúde, dez usuários e 23 
familiares. Somente foi pesquisado um familiar por usuário do serviço. Dessa forma, a amostra da 
pesquisa totalizou 46 sujeitos de pesquisa. 

O instrumento de pesquisa compreendeu um questionário específico a cada grupo de 
sujeitos, com caracterização sócio-cultural, itens específicos de múltipla escolha relacionados à 
avaliação do serviço de saúde (estrutura, processo e resultados), e uma última questão aberta. 
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Somente a aplicação do questionário aos profissionais ocorreu nas dependências do 
CAPS, de acordo com a disponibilidade dos mesmos. Devido à pouca adesão dos usuários e 
familiares no serviço, não foi possível realizar a aplicação do questionário no CAPS a todos estes 
sujeitos, sendo necessária a ida do pesquisador às residências dos mesmos para a coleta. Os 
resultados e discussão são apresentados conforme a estatística descritiva (absoluta e percentual), 
com auxílio de gráficos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir do instrumento de pesquisa utilizado, os resultados foram construídos segundo 
a caracterização dos sujeitos, e a avaliação da estrutura, processo e resultados do CAPS III. 

Quanto à caracterização, em sua maioria a idade dos usuários variou de 34 a 56 anos, a 
maior parte não terminou o ensino fundamental (70%) e realizam tratamento no CAPS há mais de 
dez anos (40%), antes mesmo da modalidade III. Já os familiares, em sua maioria morava com o 
usuário (69,6%,), acompanhando o mesmo em seu tratamento de 20 a 29 anos (47,9%), com idade 
entre 60 e 69 anos (39,1%). A maioria era mulheres (91,4%) e irmãs (34,8%). 

Entre os profissionais, a maioria era mulheres (92,35) trabalhadores da enfermagem 
(46,1%), com idade entre 22 a 25 anos (53,7%), trabalhando no CAPS pesquisado entre três e 23 
meses (77,0%), cifra semelhante ao tempo de atuação e de trabalho em saúde mental (77,0%). A 
seguir, são apresentados os resultados e discussão da avaliação dos sujeitos da pesquisa quando à 
estrutura, processo e resultados do serviço pesquisado.  

A Figura 1A traz a avaliação dos usuários quanto à assistência em geral prestada pelo 
CAPS, atendimento e estrutura física.  

A maioria dos usuários (70%) avaliou como boa a assistência prestada no CAPS, a 
satisfação com o tratamento e a área física. Certamente, isso ocorreu pela comparação inevitável 
entre o antes (manicômio) e o depois (CAPS III) do atendimento de saúde mental em Caicó, dado 
que a estrutura física de funcionamento dos serviços é a mesma. Tal fato foi reforçado quando 
alguns usuários e familiares se referiam ao CAPS como hospital, no momento das entrevistas. 

 

 
Figura 1: Qualidade da assistência, tratamento e estrutura ofertados aos usuários e familiares do 
CAPS, segundo usuários (A); Eficácia do tratamento realizado pelo CAPS, segundo usuários (B). 
CAPS III, Caicó – RN, 2012. 
 

A B 
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Certamente, comparar os espaços físicos e formas de tratamento entre os dois serviços 
traz uma imagem e percepção positiva do CAPS perante os usuários, apesar de serem reconhecidos 
alguns problemas de ordem terapêutica no momento da coleta, e através de outras pesquisas 
(AZEVEDO; SILVA, 2011; SANTOS, 2012; GONDIM, 2012): ausência de projeto terapêutico 
singular (PTS); inexistência de um cronograma de oficinas terapêuticas; ausência de ações de 
inserção/participação dos familiares; não acompanhamento do usuário na rede  

A Figura 1B aborda os resultados advindos com o tratamento do CAPS, traduzida na 
avaliação da qualidade de vida dos usuários após tratamento neste serviço. A maioria diz ter 
aceitado melhor seu estado de saúde, a partir do tratamento do novo serviço (90%). Quanto à 
socialização, 80% afirmaram ter melhorado bastante após o tratamento no CAPS, e alguns admitem 
que antes tinham vergonha das pessoas e que não saíam com regularidade de suas casas. 

Quanto à independência, mais da metade (60%) afirma ter melhorado sua 
independência, e 70% afirmaram que as crises diminuíram, com demora no número de recaídas. 
Admitem que ainda precisam de seus familiares para se direcionar a alguns lugares, por não se 
sentirem seguros em andar sozinhos.  

A Figura 2A representa os dados relativos à assistência prestada aos usuários/familiares, 
tratamento e estrutura do CAPS após o fechamento do Hospital Milton Marinho, na opinião dos 
familiares. A maioria avalia a assistência como boa (74,4%), além do tratamento ofertado (70,0%) e 
a qualidade da estrutura física do CAPS III (69,7%). 
 

 
Figura 2: Qualidade da assistência, tratamento e estrutura ofertados aos usuários e familiares do 
CAPS, segundo familiares (A); Eficácia do tratamento realizado pelo CAPS, segundo familiares 
(B). CAPS III, Caicó – RN, 2012. 

 
Um dos motivos que leva os familiares a considerar a assistência e o tratamento bons 

pode estar relacionado à disponibilização dos fármacos receitados, classificados na maioria como 
medicamentos de alto custo, além da percepção de que os usuários não recebem maus tratos. Isso 
ficou bastante evidenciado durante as entrevistas. 

Alguns familiares disseram preferir o hospital psiquiátrico, mas em seguida mostravam 
que o CAPS presta um serviço melhor, sugerindo que a noção de qualidade referida neste momento 
da pesquisa ocorre pela comparação entre as formas de tratamento recebidas (JORGE et al., 2008), 
atualmente no CAPS, e anteriormente no manicômio, fato também correspondente aos resultados 
dos usuários como mostra a Figura 1A.  

A B 
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Quanto à estrutura física, era de se esperar a boa avaliação, considerando as dimensões 
do imóvel onde funciona o CAPS III. Por outro lado, um fator limitante da presença e aceitação 
deste espaço como lugar de tratamento reside no fato de que este se situa no mesmo local onde 
funcionava o hospital, vindo à tona a lembrança de maus momentos na vida de usuários e 
familiares, evidenciado na Figura 1A.  

A Figura 2B se refere ao tratamento no CAPS como forma de ressocialização e 
diminuição das crises, além da independência dos usuários. A maioria dos familiares diz aceitar 
melhor a doença mental de seu familiar (73,9%) a partir do tratamento no CAPS III. Quanto à 
aceitação da doença, os familiares foram incisivos em afirmar as mudanças positivas após o 
tratamento no CAPS.  

A convivência com o portador de transtorno mental pode acarretar vários sentimentos, 
dentre eles os de culpa, frustração, incerteza, perplexidade e impotência diante das crises e 
humilhações (JORGE et al., 2008). Tais sentimentos poderiam ser minimizados ou ausentes caso 
houvesse um trabalho especializado com os familiares para trabalhar suas frustrações, medos e 
melhorar a relação família e usuário.  

No que diz respeito à contribuição do tratamento para a diminuição das crises, a maioria 
respondeu que houve melhora (73,9%). 

É perceptível a dificuldade dos familiares na resolução dos problemas relacionados à 
crise e ao transtorno mental, causando uma dependência institucional, que há muito se tenta 
combater. Para isso, é necessário que sejam criados grupos familiares e ações terapêuticas para 
minimizar esta ideia de incapacidade diante da crise (RANDEMARK; JORGE; QUEIROZ, 2004).  

Os profissionais do serviço evitam ao máximo este tipo de atendimento por entenderem 
que esta não é a melhor forma de reabilitação do usuário. No entanto, os mesmos falham no seu 
processo de trabalho, no que diz respeito à conscientização dos familiares sobre esta nova forma de 
tratamento, formando em torno do serviço a noção de desamparo ao familiar.  

Quanto à ressocialização e independência dos usuários, respectivamente, 56,5% e 
52,1%, os familiares informaram que o CAPS contribuiu para a reabilitação e interação dos mesmos 
com a sociedade (Figura 2B). Durante as entrevistas foi relatado por alguns familiares que antes o 
seu parente não saia de casa por vergonha ou medo da sociedade. Hoje, a presença no CAPS e a 
necessidade de deslocamento ao serviço semanalmente, as atividades realizadas, o atendimento 
humanizado dispensado aos usuários, contribuíram para esta mudança. 

A Figura 3 mostra que a maioria dos profissionais (61,6%) avalia a organização do 
CAPS positivamente. Segundo os profissionais, um dos pontos negativos nesta organização é o 
fluxo de usuários, que não atende às necessidades dos usuários, relacionada à ausência de 
articulação entre a Estratégia de Saúde da Família, o Hospital Regional e o CAPS III. 

Embora exista no município pesquisado serviços que poderiam contribuir para um 
trabalho em “rede de saúde”, a assistência em saúde mental é fragmentada e pouco articulada, 
elegendo-se a falta de incentivo/apoio da gestão, ausência de infra-estrutura adequada, condições de 
trabalho e capacitação profissional como dificuldades para que a articulação em rede ocorra 
(GONDIM, 2012). 

Foi unânime a opinião dos profissionais quanto à insuficiência de recursos financeiros e 
materiais disponíveis no CAPS (100%). Todos consideraram estes dados negativos e prejudiciais à 
assistência, relacionando-os às dificuldades existentes em trabalhar em um serviço onde há escassez 
de recursos. Estas dificuldades prejudicam o funcionamento das oficinas terapêuticas, dos passeios, 
a produção de artesanato e alternativas externas ao CAPS. Portanto, torna-se difícil criar atividades 
que despertem o interesse dos usuários com a deficiência de material.  
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Figura 3: Organização, recursos financeiros e materiais disponíveis no CAPS, voltados à assistência 
de usuários e familiares (E). CAPS de Caicó-RN, 2012. 

 
Apesar dos recursos financeiros direcionados à saúde mental serem insuficientes à 

demanda dos serviços, graças aos dispositivos legais e jurídicos da RP, investimentos e gastos com 
os serviços substitutivos foram superiores aos destinados a hospitais psiquiátricos no país. Um 
exemplo disto foi que em 2002 o SUS utilizava 75, 24 % dos recursos destinados à saúde mental em 
hospitais psiquiátricos, e em 2011 esse quadro se inverteu, onde os gastos em serviços extra-
hospitalares corresponderam a 71, 20% (BRASIL, 2012). 

Isto demonstra que mesmo enfrentando dificuldades no que diz respeito ao seu 
financiamento, sendo um ponto negativo à assistência prestada aos usuários, a realidade da 
implementação da RP vem gradativamente se transformando e melhorando o cenário dos recursos 
financeiros destinados ao atendimento psicossocial, graças à luta incansável dos militantes desta 
política . 

A maioria dos profissionais também considerou que o quantitativo de recursos humanos 
é suficiente à assistência no CAPS. Este resultado é questionável, pois se a quantidade de 
profissionais é suficiente à assistência, por que as atividades em grupo não acontecem, não há 
profissionais de referência na equipe ou no trabalho com familiares?  

Certamente, colocar como empecilhos somente a insuficiência de recursos financeiros e 
materiais é desconsiderar o papel do processo de trabalho, do esforço individual e coletivo dos 
profissionais de saúde envolvido no processo de reabilitação psicossocial. 

Entende-se que estas são questões que envolvem atitudes e empenho por parte da 
equipe. Permanecer nas dependências do serviço, realizando tarefas burocráticas, “vigiando” os 
usuários ou apenas cumprir carga horária não mudará a realidade do serviço e tampouco qualifica a 
assistência, pois quantidade não significa qualidade se poucos compreendem ou sabem realizar o 
trabalho com efetividade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De maneira geral, a avaliação quanto à estrutura, processo e resultados do CAPS III foi 
considerada positiva diante dos resultados apresentados, com melhoria da assistência em saúde 
mental. Entretanto, foi observado que alguns problemas de organização e do processo de trabalho 
são fatores importantes para refletir que tipo de assistência (psicossocial ou manicomial) tem sido 
desenvolvida no serviço substitutivo pesquisado. 
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É perceptível que os familiares e usuários desconhecem e não vivenciam o processo de 
RP em curso no município e região Seridó. A ausência dos familiares no serviço é um dos 
principais desafios a ser enfrentado pelos trabalhadores da saúde mental no CAPS pesquisado, 
tornando a assistência prestada muito próxima àquela do hospital psiquiátrico, deixando usuário e 
família dependentes do serviço. 

A falta de conhecimento de alguns profissionais acerca do campo da saúde mental e de 
suas novas propostas (modo psicossocial), o comodismo e desinteresse de alguns profissionais pela 
área, associado a dificuldades financeiras e materiais são questões que impactam na qualidade da 
assistência prestada no serviço. 

Apesar do fechamento de um manicômio ser considerado um dos melhores critérios de 
avaliação do processo da RP, o município de Caicó-RN não tem avançado na condução do projeto 
reformista por desconhecimento desta causa, e pela falta de engajamento coletivo dos atores 
envolvidos (usuários e familiares, profissionais de saúde e gestores, sociedade em geral). 
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RESUMO: O objetivo geral da presente pesquisa foi de avaliar as fenofases de espécies 
arbóreas e arbustivas de uma unidade de conservação Caatinga Potiguar na 
FLONA/Açu-IBAMA. Os objetivos específicos foram: verificar o período e a 
intensidade com que ocorrem as devidas fenofases; comprovar se as chuvas do ano de 
2011 interferiram de forma marcante nos eventos fenológicos ou se os mesmos 
permaneceram constantes, caso em 2012 tenhamos um período de seca; verificar se a 
população de cada espécie apresenta ou não uma sincronia quanto ao número de 
indivíduos manifestando a fenofase. As observações foram realizadas mensalmente de 
dezembro a fevereiro, e, de março até julho foram realizadas quinzenalmente. Nos 
meses de dezembro a fevereiro observou-se que a maioria das espécies não floresceram, 
já que esses meses são normalmente de estiagem. Nos meses de março, abril e maio que 
teoricamente seriam os meses de chuva não foram detectadas muitas florações pois 
houve estiagem. Em junho e julho, algumas espécies floriram, contudo, a intensidade 
foi baixa pois o volume de chuvas também foi baixo.  

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Conservação; Caatinga Potiguar e Fenologia. 

INTRODUÇÃO:   

           A fenologia pode ser definida como o estudo da ocorrência de eventos 
vegetativos e reprodutivos das plantas no decorrer do ano, bem como das relações com 
fatores ambientais e bióticos (Lieth & Schultz, 1976). Em outras palavras, a fenologia 
de espécies vegetais estuda a periodicidade e a duração de eventos como a emissão 
foliar, a floração, a frutificação e senescência foliar, fornecendo informações que 
permitem a análise da dependência destes eventos fenológicos com fatores bióticos e 
abióticos (Newstromet al., 1994; SanMartin-Gajardo&Morellato, 2003; Ramos e 
Santos, 2006).  

            O estudo dos solos no nordeste, têm tido um desenvolvimento razoável, 
principalmente ligado aos solos agrícolas, havendo, no entanto, uma carência de 
trabalhos em ambientes com vegetação nativa. A heterogeneidade florística e 
fisionômica da caatinga, atribui-se ao clima e ao solo, ou ainda à ação conjunta destes 
dois fatores como determinantes no estabelecimento dos tipos de caatingas. Camacho 
(2001), explica que a vegetação da caatinga, como também suas características 
edafoclimáticas, implica em reconhecer este bioma como uma entidade identificável, 
composta por um conjunto de plantas que a distingue dos conjuntos que formam os 
outros biomas. Além da função de armazenamento e condução da umidade, o solo é o 
meio quimicamente ativo, que retém e troca elementos minerais.  

          O bioma Caatinga possui uma biodiversidade vegetal muito rica e vários 
trabalhos podem ser realizados no mesmo, porém, ele ainda é pouco observado e 
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conhecido. Informações sistemáticas sobre fenofases (vegetativas e reprodutivas), 
principalmente de espécies herbáceas da Caatinga, são muito inexistentes (Barbosa et 
al., 1989). As fenofases mais trabalhadas são o brotamento de novas folhas, queda 
foliar, floração e frutificação, mas outros eventos são observados em alguns trabalhos. 
Segundo Larcher (2006), o início e a duração das distintas fases de desenvolvimento de 
uma planta variam de ano para ano, dependendo das condições climáticas. Prause & 
Angeloni (2000) enfatizam que o comportamento de uma espécie é exteriorizado pelas 
ocorrências das fases fenológicas e é conseqüência do estímulo de elementos do clima, 
principalmente da temperatura e da precipitação. Na caatinga a quantidade de chuvas é 
um fator crucial no desenvolvimento da maioria das plantas.  

           Os monitoramentos climatológicos e fenológicos são ferramentas importantes 
para a previsão da produção anual das espécies (Fisch et al., 2005). O conhecimento 
adquirido nos estudos fenológicos tem implicações práticas importantes, incluindo a 
produtividade de culturas agroflorestais, controle de pragas, recuperação de áreas 
degradadas e manejo de Unidades de Conservação (Costa, 2002; Bedê & Martins, 
2005). Uma das ferramentas básicas para o conhecimento biológico e ecológico de 
ecossistemas ou espécies é o estudo da fenologia (Biondi et al., 2007).  

           Os estudos fenológicos podem ser analisados quantitativamente (as fenofases são 
medidas na sua intensidade) e qualitativamente (são analisadas as épocas em que 
ocorrem as fenofases), (Fournier, 1974). Segundo White (1994), três métodos gerais de 
levantamentos fenológicos são encontrados: a observação direta de partes da planta in 
situ, dando uma escala de valores para quantificar a produção, o monitoramento do 
número de plantas nas fenofases ou a coleta de partes das plantas caídas sobre coletores.  

         Como a Caatinga está localizada numa região de clima semi-árido, suas espécies 
podem variar seu desenvolvimento reprodutivo e vegetativo ao longo dos anos, ou seja, 
um estudo fenológico de apenas um ano não apresenta dados tão satisfatórios, visto que 
o Nordeste, no ano de 2011, passou pelo período normal de chuvas, de forma que isto 
pode ter afetado as fenofases das espécies estudas neste ano.  

        Portanto, o objetivo da presente pesquisa foi de observar as fenofases de espécies 
arbóreas e arbustivas de uma área da Caatinga na FLONA/Açu, bem como de verificar 
o período e a intensidade com que ocorrem as devidas fenofases, comprovar se as 
chuvas do ano de 2011 interferiram de forma marcante nos eventos fenológicos ou se os 
mesmos permaneceram constantes, caso em 2012 tenhamos um período de seca e 
verificar se a população de cada espécie apresenta ou não uma sincronia quanto ao 
número de indivíduos manifestando a fenofase. 

MATERIAL E MÉTODOS: 

           Foram realizadas visitas mensais de dezembro a fevereiro, e quinzenais de março 
a julho para se verificar e fazer as devidas anotações sobre as fenofases de cada espécie. 
Foram escolhidos dez indivíduos das espécies: Amburana cearensis (Allemão) A.C. 
Sm. (Cumaru) Fabaceae-Papilionoideae, Poincianella bracteosa (Tul.)L.P.Queiroz 
(Catingueira) Fabaceae-Caesalpinoideae, Croton blanchetianus Baill. (Marmeleiro) 
Euphorbiaceae, Jatropha mollissima (Pohl) Baill (Pinhão) Euphorbiaceae, 
Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. &Cambess.) A. Robyns (Embiratanha) 
Bombacaceae, Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. (Ipê roxo) Bignoniaceae, 
Capparis flexuosa (L.) L.(A) (feijão-bravo) Capparaceae, Opuntia inamoena Cactaceae 
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(quipá), Mimosa caesalpiniifolia Fabaceae-Mimosoideae (sabiá) e Commiphora 

leptophloeos Burseraceae (imburana).  

             Cada indivíduo foi devidamente marcado com fita biodegradável e de fácil 
percepção por parte de quem observou as espécies. Após a verificação do 
desenvolvimento reprodutivo e vegetativo de cada espécie, foi feita uma tabela, 
constando as fenofases de cada espécie.  

            O método de avaliação utilizado foi o qualitativo (FOURNIER, 1974), em que 
se aplica a observação direta das plantas, definindo a presença ou ausência da fenofase 
em questão. Esse método possui caráter quantitativo somente em nível populacional, 
evidenciando a proporção de indivíduos da população que está manifestando o evento 
fenológico em questão e também a sincronia entre esses indivíduos (MORELLATO et 

al, 1989). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:    

               O bioma caatinga é caracterizado por apresentar plantas adaptadas à escassez 
de chuvas, o que reflete na sua fitofisionomia e também nos caracteres morfológicos 
desses vegetais.  

              A fitofisionomia observada no local deste trabalho é de uma caatinga do tipo 
arbóreo-arbustiva, mas também possui cactáceas, típicas das caatingas xerófilas, e 
muitas lianas. Possui alto grau de endemismo e é bastante diversa quanto ao número de 
famílias taxonômicas. Apesar dessa diversidade, esses indivíduos possuem muitas 
adaptações em comum, como folhas coriáceas, caules espessos com inúmeras lenticelas, 
outros são suculentos, microfilia, folhas recompostas ou transformadas em espinhos.  

                   Brotamento de novas folhas e queda foliar  

             A maioria das espécies tiveram um comportamento decíduo, perdendo parte ou 
totalmente sua folhagem no período seco, e iniciando a rebrota no período chuvoso. A 
brotação de novas folhas estende-se enquanto dura a estação chuvosa.   

            No período das observações os meses menos secos foram fevereiro e março com 
índices pluviométricos 91,4 mm e 72,5 mm, respectivamente, conforme a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Foram nesses meses em 
que as espécies Amburana cearensis, Poincianella bracteosa, Croton blanchetianus, 

Pseudobombax marginatum, Jatropha molissima (esta perdeu apenas parte de sua 
folhagem), Tabebuia impetiginosa, Commiphora leptophloeos e Mimosa 

caesalpiniifolia iniciaram a rebrota. A maioria atingiu a vegetação plena. Vale ressaltar 
que Poincianella bracteosa é uma das primeiras árvores a rebrotar com o início das 
chuvas e, aproximadamente, após trinta dias, ela atinge a vegetação plena, e a espécie 

Mimosa caesalpiniifolia apresenta ciclos de crescimento e reprodução na estação úmida 
(PEREIRA et al, 1989). Neste trabalho, observou-se que ela perde totalmente suas 
folhas na estiagem, mas com o início das chuvas ocorre a rebrota. Essa espécie não 
atingiu a vegetação plena devido ao baixo volume de chuvas.   

           A espécie Capparis flexuosa foi a única que não apresentou comportamento 
decíduo e Opuntia inamoena apesar de possuir folhas modificadas em espinhos, 
observou-se que o seu caule ficava suculento com as poucas chuvas que ocorreram, mas 
no período seco este começava a ficar ressequido.  
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 Floração e frutificação  

            Nem todas as espécies atingiram a fase reprodutiva, como foi o caso de 
Amburana cearensis, Poincianella bracteosa, Commiphora leptophloeos e Mimosa 

caesalpiniifolia . Isso deve-se ao volume insuficiente de chuvas, principalmente no mês 
de março em que a média normal é de cerca de 200mm, mas choveu apenas 72,5mm. 
Em janeiro e fevereiro os índices pluviométricos foram, respectivamente, 33mm e 
91,4mm, considerados dentro do normal. Como o volume diminuiu drasticamente em 
março, as referidas espécies não floresceram. Apesar de Tabebuia impetiginosa 

florescer normalmente de julho para agosto, no período de observações ela não atingiu a 
fase reprodutiva.   

           Croton blanchetianus iniciou a formação de botões florais em fevereiro, contudo, 
eles não abriram no mês seguinte. Já a espécie  Jatropha molissima começa a emitir 
botões florais logo com as primeiras chuvas, e, em seguida, frutifica, com a fenofase de 
floração coexistindo com a de frutificação, mas com menor intensidade. Ainda pode-se 
notar que algumas flores surgem na estação seca (com menor intensidade), mostrando a 
importância dessa espécie na manutenção da fauna de herbívoros e polinizadores nessa 
época (LEAL, PERINI, CASTRO, 2007).   

            A espécie Pseudobombax marginatum floresce e frutifica no final do período 
chuvoso (em julho e agosto, com índice pluviométrico de 0mm) sendo também espécie 
muito importante para a manutenção da fauna em períodos de escassez de alimentos. É 
também na estiagem (em dezembro e janeiro, com maior intensidade) que ocorre a 
floração e frufificação de Capparis flexuosa , por isso é considerada muito importante 
do ponto de vista ecológico, pois é uma fonte de alimento para os polinizadores na 
estação seca.   

           Opuntia inamoena inicia a fase de floração com as primeiras chuvas, mas como 
estas não se mantiveram, a frutificação teve uma intensidade muito baixa.   

CONCLUSÃO:  

A análise fenológica de espécies arbóreas e arbustivas dessa unidade de conservação de 
caatinga potiguar conclui que cada espécie possui seu comportamento próprio conforme 
as condições ambientais. As espécies que dependem da estação úmida para se 
reproduzir não o fizeram ou quando houve, foi com uma intensidade baixa, não havendo 
sincronia entre os indivíduos. Existem também aquelas espécies que reproduzem-se na 
estação seca consistindo uma importante fonte de recurso alimentar em um período de 
escassez. Em relação ao crescimento vegetativo, a maioria realizou apesar do baixo 
índice pluviométrico, e algumas, não perderam seus órgãos vegetativos na estiagem, 
sendo uma importante fonte de alimento para os herbívoros.  
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RESUMO 
 
Introdução: O ritmo de vida nas cidades, onde hábitos diários como consumo inadequado de alimentos ricos em 
gorduras, stress, sedentarismo e excesso ponderal, têm contribuído cada vez mais com a ocorrência de eventos 
cardiovasculares. Objetivo: Esse estudo objetiva avaliar a capacidade cardiorrespiratória e a prevalência de riscos 
cardiovasculares em capoeiristas da cidade de Mossoró–RN. Métodos: Com características descritivas e corte 
transversal, a amostra foi selecionada de forma não probabilística intencional, formada por 12 capoeiristas, ambos os 
sexos, com idade ≥ 24 anos praticantes de capoeira a pelo menos 2 anos. Foi avaliado o índice de massa corporal 
(IMC); a cintura abdominal (CA); a frequência cardíaca (FC) e volume de oxigênio (VO2máx.). Resultados: Não houve 
diferença significativa entre os grupos nas variáveis avaliadas (p≤0,05). Os dados encontrados para o sexo masculino e 
feminino apresentaram os seguintes valores,: IMC 26,12±4,26; 26,02±0,23, CA 87,90±7,94; 85,50±0,71, Duração do 
teste 22,06±3,23; 16,98±3,89, Potencia Máxima 187±17,68; 150±35,36, FC máx obtida 168,20±11,30; 164,50±7,78, FC 
limiar 146,50±11,32; 143,00±14,14, VO2máx obtido 45,53±9,88; 39,37±0,31, VO2 limiar 30,69±4,60; 25,94±1,32 
respectivamente. As diferenças significativas (p≤0,05) apontadas aconteceram entre as FC máx obtida entre homens e 
mulheres p=0,044. Conclusão: Os resultados apresentados sugerem que a prática frequente e adequada da capoeira 
além de manter o estado nutricional, promove adaptações e melhoria das capacidades cardiorrespiratórias. 
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Capacidade cardiorrespiratória, Capoeira, Risco cardiovascular. 
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INTRODUÇÃO 

 
O ritmo de vida imposto principalmente nas grandes metrópoles, onde hábitos diários como consumo 

inadequado de alimentos ricos em gorduras, stress, sedentarismo e o excesso ponderal e acúmulo de gordura corporal 
principalmente na região abdominal, têm contribuído cada vez mais com a ocorrência de eventos cardiovasculares. De 
um perfil caracterizado pela desnutrição, o Brasil está passando para um perfil de obesos/sobrepeso, assim como outros 
países em desenvolvimento (HEYWARD, 2004). O Nordeste, embora em menor proporção, também vê essa realidade 
acontecer nos poucos dados que oferece (IBGE, 2008).  

Tornou-se comum, crianças e adolescentes fazerem suas refeições em fast-foods. O que antes acontecia apenas 
em momentos de lazer hoje faz parte do dia a dia de meninos e meninas. Estudos apontam uma prevalência de 
sobrepeso e obesidade alarmantes tanto em adultos como em adolescentes de todas as regiões do Brasil (PEREIRA et 
al., 2005; SANTANA, 2006; CAMPOS et al., 2007; SAMPAIO et al., 2007). 

A influência genética como fator de risco cardiovascular também está presente interferindo no metabolismo 
basal e absorção de nutrientes trazendo como consequência também o aumento do Índice de Massa Corporal - IMC e 
das estatísticas de sobrepeso e obesidade. Mas são fatores como sedentarismo, diabetes  e pressão arterial elevada, 
passíveis de intervenção, que constituem importantes fatores de risco cardiovasculares (McARDLE et al., 2001).    

Atletas bem condicionados também apresentam uma redução na frequência cardíaca de repouso e no tempo de 
recuperação após o exercício. Esses valores chegam a 20% em relação a uma pessoa sedentária e essa bradicardia pode 
ser justificada por uma maior atividade autonômica com aumento do tônus vagal, modificando também os reflexos 
cardiorrespiratórios (McARDLE et al., 2001).    

A capoeira por se tratar de uma atividade física com foco no treinamento anaeróbio e de explosão pode não 
apresentar esses efeitos propostos pelas atividades aeróbias principalmente se tratando de adultos (HEYWARD, 2004). 
A idade também é fator de risco para eventos cardiovasculares e a preocupação aumenta a medida que os atletas de 
capoeira ficam mais velhos (McARDLE et al., 2001).   Será que o treinamento constante e intenso de capoeira está 
trazendo os benefícios fisiológicos que a pratica de atividades predominantemente aeróbias se propõe? Será que os 
atletas de capoeira estão bem condicionados e aptos a frequentar os treinos sem se expor a maiores riscos? E com o 
passar da idade, será que esses atletas também se apresentam com o perfil cardiovascular ideal? 

Poucos são os trabalhos na literatura, tanto nacional como internacional, que busca respostas para a relação do 
sistema cardiovascular e esporte de lutas. Essa pesquisa se propõe então a buscar algumas respostas sobre as 
inquietações aqui apontadas assim como produzir dados que possam contribuir na busca de um treinamento mais 
específico e otimizado. 
 

METODOLOGIA 

 
Estudo epidemiológico, descritivo, de corte transversal foi constituído por uma amostra não probabilística e 

intencional de 12 capoeiristas. Esse número de capoeiristas participantes é oriundo de alguns grupos de capoeira 
existentes em Mossoró – RN. Teve como critério de inclusão: ambos os sexos, com 24 anos ou mais, estar treinando há 
dois anos pelo menos, 1 hora/dia, três vezes/semana.  

A coleta de dados foi realizada durante o mês de Junho de 2012 através de formulário no Laboratório de 
Biociências da Motricidade Humana – LABIMH da Faculdade de Educação Física – FAEF na Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – UERN Campos Mossoró. 

O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 do CNS onde para adesão todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O protocolo do estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob no. 059/11. 

Foram investigadas as seguintes variáveis: Índice de Massa Corporal - IMC; Cintura Abdominal - CA; 
Frequência Cardíaca – FC e Volume de Oxigênio - VO2max. A altura foi aferida através do antropômetro marca 
Alturexata® com capacidade de 2m e intervalo de 0,5cm. O peso corporal foi obtido através de balança eletrônica da 
Marca Camry ED-307 com capacidade de 120kg e precisão de 0,5kg - dados que serão utilizados para cálculo do IMC – 
kg/m2  (DOMINGUES, 2002). A circunferência da cintura foi coletada através de uma fita métrica com intervalos de 
0,5 cm e capacidade total de 1,5m.  

As medidas foram aferidas e interpretadas segundo preconizações da OMS (2004) e os resultados classificados 
de acordo com o protocolo proposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) e já utilizado em estudos desde 
1984 por Pollock et al.  O VO2máx foi avaliado utilizando um Pneumógrafo da marca Micromed e um Ciclo ergômetro 
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ajustados de acordo com o protocolo de Balke (1959). A FC foi obtida durante o teste cardiorrespiratório através do 
frequencímetro do equipamento.   

Os dados foram tabulados no Excel XP e inseridos no Predictive Analytics Software for Windows - PASW, 
versão 17.0 (PASW). A análise estatística realizada através de medidas de    tendência central, desvio padrão, testes 
Shapiro-Wilk  (p≥0,05).  
 

RESULTADOS 

 
Foram avaliados 12 atletas de capoeiras sendo que 10 (83,3%) eram homens e 2 (16,7%) mulheres. A idade média era 
de 32,4 anos para os homens e 37,5 anos para as mulheres. O gráfico 01 traz a classificação dos participantes segundo o 
estado nutricional (* p≤0,05) determinado pelo IMC. No presente estudo os capoeiristas apresentaram IMC médio de 
26,12kg/m2 para os homens e 23,02kg/m2 para as mulheres. Pode-se observar uma maior prevalência de sobrepeso para 
os homens em relação às mulheres que se encontram dentro de uma média considerada saudável. 

Gráfico 01. Distribuição do grupo estudado de acordo com o estado nutricional 
e sexo. Mossoró, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Além do estado nutricional categorizado pelo IMC foi também estimada a presença do excesso de gordura abdominal 
entre os participantes a partir da circunferência da cintura abdominal. A média encontrada foi de 87,9cm para o grupo 
dos homens e 85,50cm para o grupo das mulheres demonstrando valores um pouco elevado para as mulheres que teriam 
ponto de corte ideal em 80cm.  O ponto de corte considerado ideal para o grupo dos homens é de 90cm, sendo 
classificado como ideal. O gráfico 02 traz a classificação dos participantes segundo o Risco Cardiovascular  (* p≤0,05) 
determinado pela CA.  
 
Gráfico 02. Distribuição do grupo estudado de acordo com a circunferência da Cintura Abdominal (cm) e sexo.  
Mossoró-RN. 
 
 

 

* p≤0,05 
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Em relação a duração do teste os homens apresentam uma média de 22,06 min enquanto que as mulheres apresentam 
uma média de 16,98 min ficando abaixo da média do grupo dos homens embora sem diferença significativa. O gráfico 
03 traz a classificação dos participantes segundo a duração do teste (min)  (* p≤0,05)     

Gráfico 03. Distribuição do grupo estudado de acordo com a duração do teste (min) e sexo. Mossoró, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando comparada a FC max prevista com a FC max obtida entre os homens não se pode observar diferença 
significativa. Também não foi visível diferença entre as FC max obtidas de homens e mulheres. Apenas nas FC max 
obtidas entre homens e mulheres é apontada diferença significativa. O gráfico 04 traz a comparação da FC max prevista 
e a FC max obtida (bpm) dos participantes por sexo  (* p≤0,05)     

Gráfico 04. Comparação  do grupo estudado, por sexo, de acordo com a FC max prevista e a obtida. Mossoró, 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p≤0,05 

* p≤0,05 
a= 0,002 
b=0,044 
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Também não pode ser observada diferença significativa entre a FC de limiar de homens e mulheres. O gráfico 08 traz a 
classificação da FC de limiar (bpm) dos participantes por sexo  (*p≤0,05)     

Gráfico 08. Classificação  do grupo estudado de acordo com a FC limiar e sexo. Mossoró, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observar a avaliação do VO2 max não se pode observar diferença significativa entre o VO2 max previsto e o 
VO2max obtido entre homens e mulheres, assim como O VO2 max  extrapolado não apresentou diferenças para 
homens e mulheres. No grupo das mulheres pode-se observar um VO2max extrapolado maior que o previsto ficando 
em melhor condição fisiológica que o grupo dos homens, porém esse resultado não aponta diferença significativa. Há 
diferença significativa entre o VO2max previsto entre homens e mulheres, mas esse é um fator fisiológico e já esperado. 
O gráfico 06 traz a comparação do VO2max prevista e do VO2max obtido (ml/(kg.min)-1)  dos participantes por sexo  
(* p≤0,05)     

Gráfico 06. Comparação do grupo estudado, por sexo, de acordo com o VO2max previsto e o obtido. Mossoró, 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p≤0,05 

* p≤0,05 
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O VO2 de limiar quando comparado o grupo dos homens com o das mulheres apresenta diferença significativa em seus 
resultados. O gráfico 07 traz a classificação do VO2 de limiar (ml/(kg.min)-1) dos participantes por sexo (*p≤0,05). 
 
Gráfico 07. Classificação do grupo estudado, por sexo, de acordo com o VO2 de limiar. Mossoró, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

Cabe explicar o já referido na metodologia. Houve uma grande dificuldade na seleção dos participantes, o que 
constitui uma limitação do estudo. No entanto, vale discutir a questão numérica da amostra e apontar o porquê da não 
desistência da pesquisa. A amostra aqui aplicada pode ser considerada um estudo de caso, pois além de ser constituída 
pela conveniência apresenta algumas facilidades como obter dados de sujeitos que estão disponíveis mesmo sem 
representatividade da população (FLETCHER & FLETCHER, 2006). A importância de estudos como este se baseia na 
descrição da realidade de uma determinada população servindo muitas vezes de piloto para estudos maiores com 
cálculo amostral representativo (MEDRONHO, 2002; ROUQUAYROL et al., 2003). Outra observação importante em 
relação a amostra é a prevalência expressiva de participantes do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Esse fato 
pode ser explicado facilmente se observado forem às aulas de capoeira onde a proporção de homens é bem maior em 
relação às mulheres, fato que ocorre em todas as regiões do país mesmo nas Regiões Sul e Sudeste onde a aderência à 
capoeira pelas mulheres é bem maior quando comparada às outras regiões. 
No presente estudo não foram observados diferenças significativas entre os sexos em relação às variáveis 
estudadas. A maioria dos resultados aqui apontados vão de encontro ao que se esperava: um 
condicionamento otimizado em relação à população de sedentários, demonstrando que a prática de 
atividade física com intensidade, frequência e duração suficientes podem promover adaptações fisiológicas 
e promover saúde. Estudo realizado com capoeiras no Piauí buscou visualizar o Efeito da Prática da 
Capoeira sobre os Parâmetros Cardiovasculares avaliou 15 capoeiras em uma pesquisa de qualidade e 
clareza metodológica, embora com amostra não representativa. Maia et al. (2010) aponta em seus 
resultados a promoção de ajustes cardiovasculares através da prática da capoeira na população estudada 
vindo de encontro aos resultados aqui encontrados.  

A composição corporal foi dimensionada através do Índice de Massa Corporal (IMC) muito utilizado em 
estudos epidemiológicos por sua facilidade de aplicação e avaliação (OMS, 2004). Em relação ao estado 
nutricional do grupo avaliado pode-se observar que tanto o IMC quanto a CA encontram-se bem próximos 
dos pontos de corte considerados ideais. Os capoeiristas do sexo feminino apresentaram IMC médio 
considerado saudável enquanto que os do sexo masculino apresentaram IMC médio um pouco acima dos 

* p≤0,05 

* (0,028) 
* (0,028) 
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ideais, porém bem abaixo dos encontrados em pessoas sedentárias como os apontados em estudo 
realizado em 231 servidores públicos no interior de Minas Gerais onde as frequências de 
sobrepeso/obesidade foram bastante elevadas, principalmente em mulheres. A obesidade abdominal foi 
observada em 74% das mulheres e 46,1% dos homens (REZENDE et al., 2006).  

Estudo de Gonçalves et al., (2008) aponta resultados que corroboram com os aqui encontrados quando 
avaliados o IMC e a CA de atletas. O IMC avaliado por Paiva Neto et al., (2005) também aponta a média de 
85 atletas de basquetebol considerada saudável. Outros estudos com atletas de outras modalidades 
também apresentam em seus resultados uma média de valores antropométricos considerados saudáveis e 
ideais corroborando com alguns dados apresentados no presente estudo (FERNANDES FILHO et al., 2002; 
OLIVEIRA et al., 2003; FERREIRA et al., 2006; SILVA, 2006; LIMA et al., 2007; AVELAR et al., 2008).  

É necessário ressaltar que o resultado encontrado no grupo dos homens pode não indicar sobrepeso de 
massa gorda, uma vez que a média da CA dos mesmos ficou abaixo do ponto de corte para risco 
cardiovascular e seria comum encontrar gordura abdominal em uma pessoa com sobrepeso (SBC, 2006). 
Dentro desse raciocínio o valor aumentado do IMC pode ser resultado do sobrepeso de massa magra. 
Alguns pontos de atenção devem ser frisados em uma avaliação com uso do IMC, pois ele não pode 
diferenciar no peso a massa gorda da magra então não deve servir de critério de avaliação em todas as 
populações, como por exemplo, fisiculturistas e asiáticos (McARDLE et al., 2001). Estudo realizado com 36 
atletas fisiculturistas aponta uma prevalência de 100% de obesos quando avaliados pelo IMC. O que 
diferencia esse resultado dos realizados com outras populações é a prevalência de 100% de desnutridos 
quando realizado a avaliação da gordura corporal através das dobras cutâneas (MAESTRA et al., 2000). No 
grupo das mulheres pode-se observar uma média um pouco acima do ponto de corte ideal mas sem maior 
importância já que o IMC desse grupo encontra-se dentro do considerado ideal e saudável (OMS, 2004). A 
presença de Fatores de Risco Cardiovascular (FRC) como CA e IMC inadequados, sedentarismo ou prática 
de atividade física insuficiente estão diretamente relacionado com o risco de morte como demonstrado em 
estudos realizados por Rezende et al., 2006 e Leite et al., em 2010. Esses resultados não vão de encontro 
aos apontados nessa pesquisa com os capoeiras levando a observar que o RCV entre o grupo estudado 
encontra-se bem abaixo dos encontrados na pesquisa com os sedentários. 

Outro ponto em discussão é sobre os benefícios fisiológicos na FC e no VO2max proporcionados pela 
atividade física. Os efeitos do treinamento aeróbico e do treinamento de força do estudo apresentado por 
Diefenthaeler et al. em 2007 sobre a comparação de respostas fisiológicas absolutas e relativas entre 
ciclistas e triatletas apontam resultados diferentes porém apresentam resultados positivos para as duas 
modalidades esportivas. As respostas positivas do efeito proporcionado pelo treinamento vão de encontro 
aos resultados aqui apresentados pelos capoeiristas. Revisão realizada por Souza et al. (2011) com 8 
pesquisas sobre atividade física e efeitos fisiológicos proporcionados por sua prática também apontam 
resultados semelhantes aos dessa pesquisa sugerindo que a prática da atividade física proporciona um 
perfil considerado saudável. 

A FC de atletas em Repouso tende a ser bem menos elevadas do que as encontradas em pessoas 
sedentárias, assim como a FC max e submax concomitantemente a maior atividade parassimpática ou 
menor atividade simpática (FARINATTI et al., 2001; ALMEIDA et al., 2003). Em atletas a FC em Repouso 
pode chegar a 50bpm enquanto tal parâmetro no sedentário ficaria em 75bpm. A influência dessa 
bradicardia se expressa nas FC máx e submáx apresentadas nesse estudo apontando um bom 
condicionamento físico dos capoeiristas (McARDLE et al., 2001; MAIA et al., 2010; MELO et al., 2010). 
Nesse sentido o grupo aqui estudado apresentou diferença significativa na FC max obtida entre homens e 
mulheres demonstrando que o efeito da atividade física pode trazer adaptações e promover diferença nos 
parâmetros fisiológicos esperados.  

Já é bem apontado na literatura os diversos benefícios fisiológicos promovidos pela prática da atividade 
física aeróbica e anaeróbica quando realizada com objetivos e metodologia adequados (McARDLE et al., 
2001; WEINECK, 2003; SBC, 2006) como em estudo apresentado por Gomes et al. (2003) que demonstra 
diferenças significativas das respostas fisiológicas decorrente de treinamentos com intensidade, duração e 
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frequência diferentes. A prática da atividade física também apresentou efeitos fisiológicos positivos em 
estudos realizados por Venturim et al. em 2006, Souza et al. em 2008, Coelho et al. em 2010 e Meneses et 
al em 2011. Estudos como o de Maia et al., (2010) com capoeiristas também apontam adaptações das 
funções cardiovasculares corroborando com os resultados apresentados aqui. Outro estudo com atletas de 
capoeira também demonstram em seus resultados benefícios fisiológicos e psicomotores decorrentes da 
prática da atividade física (NACIF et al., 2009). 

Indo de encontro aos resultados apontados aqui estudo aponta benefícios promovidos pela prática da 
atividade física foi realizado com atletas de ciclismo e tri atletas e denota a otimização do VO2máx. Estudo 
com atletas de futsal e de futebol também traz em seus resultados a influência e benefício da atividade 
física. Por se tratar de modalidades esportivas específicas, os resultados apresentam diferenças entre eles 
demonstrando a necessidade de adaptar o treinamento para as necessidades específicas de cada atleta 
(DIEFENTHAELER et al., 2007; NUNES et al., 2012). Não foram observadas diferenças significativas em 
todas as variáveis aqui estudadas embora possa ter sido possível observar coordenação, facilidade e 
disposição na execução do teste pelos participantes. Muitas vezes não se é encontrado tal comportamento 
em outros grupos populacionais, principalmente em se tratando de sedentários.  

 

Conclusão 

A partir dos dados aqui apresentados pode-se observar que os parâmetros antropométricos e 
cardiovasculares encontram-se dentro dos pontos de corte considerados normais para o grupo estudado. 
Tanto nos homens como nas mulheres é possível se observar um condicionamento maior do que em 
relação a população generalizada. Valores de FC e VO2max podem servir de parâmetros para uma 
avaliação generalizada. A grande maioria foi considerada apta a desenvolver o teste ergométrico com 
desempenho de qualidade. Pelas dificuldades aqui apontadas e pela urgência de dados que tragam outras 
realidades sugerem-se novos estudos com amostragem maior e representativa de varias faixas etárias para 
avaliação cardiorrespiratória em atividades de lutas e artes marciais. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS INFECÇÕES POR Staphylococcus spp. EM CAICÓ-
RN A PARTIR DE DIFERENTES FONTES DE DADOS 
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RESUMO: Objetivou-se conhecer a prevalência e a semiologia das infecções causadas por 
Staphylococcus aureus isolados de lesões expostas em pacientes internados no Hospital Regional do 
Seridó, contrastando os resultados com outras fontes de dados. A pesquisa foi desenvolvida na 
cidade de Caicó-RN a partir da análise dos prontuários diagnosticados com estafilococcia, dos 
laudos microbiológicos realizados no laboratório do município entre os anos de 2008-2010 e dos 
exames microbiológicos em pacientes que tinham algum tipo de lesão exposta em pele internados 
no referido hospital. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. O exame clínico foi 
a única prova diagnóstica utilizada para determinar a doença e o tratamento em 96% dos casos 
dentre os prontuários analisados e apenas 25% dos laudos examinados no laboratório do município 
foram requisitados pelo Hospital. Dentre os pacientes submetidos à coleta, 78 (95%) tiveram 
amostras positivas para Staphylococcus spp., nas quais 25% foram S.aureus, e 44,44% dessas cepas 
foram resistentes à meticilina(MRSA). Embora o foco infeccioso pudesse ser manifestado em 
diferentes locais do corpo, os membros inferiores foram os mais acometidos pelas lesões 
estafilocóccicas, com maior percentual de estafilococcias encontrado na clínica médica, inclusive 
das cepas de S.aureus (88,89%). Conclui-se que, apesar de cepas MRSA (S. aureus resistentes à 
meticilina) serem identificadas entre os pacientes internados nesse hospital e da relevância clínica 
dessas infecções, não se tem dado a referida atenção uma vez que não existem medidas de controle, 
além de o diagnóstico e tratamento serem comumente realizados de maneira empírica.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Staphylococcus; Staphylococcus aureus. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, usualmente isolado em narinas, pele 

e períneo de pessoas saudáveis. Considerado patógeno humano oportunista, frequentemente é 
associado a infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar (ROSSI e ANDREAZZI, 
2005), acometendo comumente a pele (impetigo, celulite) e feridas em diversos sítios corporais; 
com potencial para disseminação a diferentes tecidos (SANTOS, 2000). A preocupação com a 
disseminação dessa bactéria tem sido crescente e vem sendo objeto de trabalho de vários autores 
desde a década de 1960 (AYLIFFE et al, 1967; SILVA et al, 2008 ). 

Nesse contexto, a meticilina foi lançada como droga de escolha para tratamento de 
infecções causadas por cepas de Staphylococcus aureus, produtoras de penicilinase. Após um ano 
do seu lançamento, começaram a detectar as primeiras cepas MRSA (Staphylococcus aureus 
resistentes à meticilina) e a partir da década de 80, o MRSA passou a representar problema 
endêmico mundial, incluindo o Brasil (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). 

O S. aureus resistente à oxacilina (MRSA) tem sua resistência mediada pelo gene mecA 
que altera a estrutura da proteína de membrana(PBP), reduzindo a eficácia dos antibióticos β-
lactâmicos (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). O MRSA tem sido observado com maior frequência 
causando infecções na pele e em tecidos moles, da forma que o contato direto com essas lesões é 
suficiente para que haja uma colonização ou infecção no indivíduo exposto por essa bactéria 
(BEAN JM, BUCKLEY B, 2006 e NARINDER 2011). Dessa forma, faz-se necessário maior 
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conhecimento, controle das fontes, vias disseminadoras e disponibilização de recursos que 
viabilizem as técnicas para identificação e comparação de patógenos, mais acuradas nos 
laboratórios hospitalares (OLIVEIRA E DAMASCENO, 2010). 

O ambiente hospitalar pode contribuir para disseminação de patógenos, pois um 
hospital ocupado por pacientes colonizados e/ou infectados pode tornar-se contaminado (DREES et 
al, 2008). Nesse sentido, segundo Fascia et al (2003) surtos de infecção pelo S aureus estão 
associados ao uso inadequado de antimicrobianos, higienização incorreta das mãos, número 
insuficiente de profissionais de enfermagem e presença de portadores assintomáticos do 
microrganismo entre os profissionais de saúde. 

Apesar de sua relevância, esse tema tem sido pouco estudado em hospitais da região 
nordeste do Brasil, sendo necessária a realização de inquéritos que possam subsidiar a implantação 
e monitoramento de ações de controle, minimizando o potencial da disseminação desse 
microrganismo, com consequente redução dos riscos de infecções hospitalares (SILVA et al, 2012). 
Nesse sentido, objetiva-se conhecer a prevalência e a semiologia das infecções causadas por S. 
aureus isolados de lesões expostas em pacientes no Hospital Regional do Seridó na cidade de 
Caicó, Rio Grande do Norte, contrastando a realidade encontrada nos prontuários diagnosticados 
com estafilococcias nesse hospital e com os laudos emitidos pelo laboratório do município entre os 
anos de 2008-2010.    

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O município de Caicó-RN, configura-se como município de destaque na região 

potiguar, sendo referência para cidades vizinhas, bem como para a execução de estudos. Dessa 
forma, a pesquisa realizada em Caicó-RN foi executada a partir da análise dos prontuários com 
tratamento de estafilococcia referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010 encontrados no Sistema de 
Informação do Hospital Regional do Seridó, análise dos laudos positivos para  Staphylococcus spp. 
no Laboratório do Município para os mesmos anos e  da coleta de amostras em infecções expostas 
de pacientes que estavam internados em uma das clínicas (médica, cirúrgica e Unidade de Terapia 
Intensiva -UTI) do referido hospital.  

A coleta das amostras em lesões expostas aconteceu durante um período de 6 meses 
entre os anos de 2011 e 2012. A coleta foi realizada na região mais profunda da lesão com swab 
embebido em solução salina 0,85%, após a descontaminação da ferida conforme recomendações do 
manual da ANVISA(BAMBERG; SULLIVAN; CONNER, 2002). As amostras tiveram 
identificação numérica, e informações contendo tipo de infecção, local da lesão e características 
clínicas. Após esse processo, o material era transportado ao laboratório de Microbiologia do 
Campus de Caicó-UERN acondicionado em isopor com gelo para análise microbiológica. 

A amostra (0,1mL) foi semeada  em placa de petri com ágar manitol salgado e os meios, 
incubados em estufa bacteriológica a 37ºC durante 48 horas. As colônias foram submetidas à 
coloração de Gram, teste da catalase e prova da coagulase livre. As amostras que apresentaram 
fermentação do ágar manitol salgado, como cocos Gram-positivos, catalase e coagulase positivos, 
foram classificadas como Staphylococcus aureus.  

Os microrganismos identificados como S. aureus foram submetidos ao antibiograma, 
utilizando o método do disco difusão para identificar as cepas de MRSA. Devido à oxacilina ser 
similar à meticilina em termos de resistência à β-lactamase, para determinar a resistência 
antibiótica, foram utilizados discos de oxacilina 0.1 µg através do método de difusão em placa 
contendo o meio de Ágar Muller Hinton(4 mm), incubadas a 35°C por 24h sob condições de 
aerobiose (NCCLS, 1991). Após a realização dos testes descritos o material biológico foi 
descartado conforme rotina padrão do laboratório de Microbiologia. 

Foi realizada a análise descritiva das informações provenientes dos prontuários, bem 
como da coleta e exame do material obtidos a partir dos pacientes internados nas clínicas médica, 
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cirúrgica e UTI, sendo apresentadas caracterização da amostra (idade, sexo) e perfil das infecções 
(local, tipo de infecção, uso de antibiótico prévio e presença de S. aureus MRSA). Vale salientar 
que a pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde número 
196/1996 e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte com o parecer de número 001/11. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
Foram analisados 120 prontuários cadastrados no sistema de informação local do 

hospital com o diagnóstico de infecção causada por Staphylococcus spp., referentes aos anos de 
2008, 2009 e 2010. No entanto para o mesmo período, no laboratório do município, só foram 
encontrados 20 lados positivos para estafilococcia. Além disso, tem-se que o exame clínico foi a 
única prova diagnóstica utilizada para determinar a doença e o tratamento em 96% (n=108) dos 
casos dentre os prontuários analisados, sendo que apenas 25% (n=5) dos laudos examinados no 
laboratório do município foram requisitados pelo Hospital Regional do Seridó. Dessa forma, pode-
se dizer que o diagnóstico dessas infecções vem sendo realizada empiricamente na maioria das 
vezes, denotando fragilidade do sistema de saúde no que concerne à confirmação diagnóstica e, 
consequentemente, escolha do tratamento terapêutico.  

Dentre os pacientes que participaram da pesquisa (n=38), 78,95% (n=30) tiveram 
amostras positivas para Staphylococcus, sendo 9 colônias (25,00%) classificadas como S. aureus e 
21  (58,33%) como Staphylococcus Coagulase Negativo (SCN). O maior percentual de 
estafilococcias foi encontrado na clínica médica (Figura 1), tanto no que diz respeito a cepas de S. 
aureus (88,89% n=8), quanto SCN (61,90% n=13). Não foram encontradas cepas de S.aureus na 
Clínica Cirúrgica, provavelmente devido à pequena permanência do paciente no pós-cirúrgico, uma 
vez que a grande maioria dos pacientes internados nesta clínica foram admitidos para realização de 
cirurgias eletivas e receberam altas antes das 48 horas, tempo mínimo para que possa ser 
diagnosticada infecção hospitalar. Devido a grande quantidade de cepas SCN no estudo, vale 
salientar a importância de considerar a potencialidade de uma espécie de Staphylococcus coagulase 
negativo-SCN (Staphylococcus lugdunensis) que se assemelha ao S. aureus quanto a sua 
patogenicidade, e uma vez identificada deve ser tratada seguindo o estabelecido para S. aureus, 
devido a sua semelhança patogênica (BARRETO e PICOLI, 2008).  

 

 
Figura 1: Percentual de Staphylococcus spp. encontrado em cada clínica do Hospital Regional do 
Seridó em Caicó-RN. Caicó-RN, 2012. 
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O Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, o qual tem o homem como o seu 
reservatório principal, sendo habitualmente isolado nas narinas, pele e períneo de pessoas 
saudáveis. Considerado patógeno humano oportunista e, frequentemente, associado a infecções 
adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). Em vista disso, 
dos 20 exames analisados no laboratório do município, 19 tiveram o S. aureus como bactéria 
causadora, correspondendo a 41% de todos os exames microbiológicos realizados pelo laboratório. 

No estudo realizado por Barreto e Picoli (2008), dos 410  espécimes, 43,7% foram 
positivas para algum tipo bacteriano, sendo que destas 115 (12,2%) eram Staphylococcus spp. Os 
isolados de S. aureus sensíveis a oxacilina foram observados em 34 (29,4%) amostras. Destas, 16 
(14%) foram em pacientes do Centro de Tratamento intensivo de Adultos e 18 (15,5%) em 
pacientes nos andares do Hospital Divina Providência (HDP) em Porto Alegre, RS. De todos os 
isolamentos de estafilococos (n=115), Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (MRSA) foi 
isolado em 18,2% (n=21) das amostras, tendo sua distribuição semelhante entre os diferentes 
espécimes clínicos e locais do hospital (CTI e HDP), exceto na Unidade Neonatal (NEO) onde a 
bactéria não foi encontrada. Enquanto para SCN, a taxa de isolamento foi 52,1% (n=60), onde 
23,5% (n=27) dos isolados advinham da NEO, 19,9% (23) do HDP e 8,7% (10) da CTI. Vale 
salientar que os SCN são comumente encontrados na pele como microrganismos residentes, e 
podem em decorrência disso apresentarem maior taxa de isolamento nas pesquisas.   

No que concerne aos S.aureus, as infecções mais comuns envolvem pele (impetigo, 
celulite) e feridas em diversos sítios corporais; com potencial para disseminação a diferentes tecidos 
(SANTOS, 2000). Na presente pesquisa, embora as coletas tenham sido realizadas em  alguma 
lesão exposta em pele, os pacientes envolvidos foram internados com diagnóstico de escara, pé 
diabético, erisipela ou ferimento em 55,56% (n=5) dos casos onde os S.aureus estava presente e 
38,10% (n=8) dos casos com presença de SCN. O estudo realizado por Agudo et al (2011) mostrou 
que a proporção de MRSA em exsudatos de feridas, úlceras e abscessos foi de 21,8%, respondendo 
por 65,0% de MRSA isoladas. No estudo em questão, 44,44% (n=4) dos S. aureus encontrados na 
pesquisa foram MRSA, sendo estas cepas provenientes de ferimento infectado, úlceras de pressão 
ou erisipelas. 

Já os Staphylococcus coagulase-negativo (SCN) são frequentemente isolados em 
hemoculturas e, embora possam ser patógenos nosocomiais importantes, são geralmente 
contaminantes por colonizarem a pele. Em vista disso, a assepsia não efetiva prévia a coleta e o 
número inadequado de punções contribui para um diagnóstico errôneo da hemocultura induzindo, 
assim, a uma falsa bacteremia por este microrganismo (BEEKMAN, DIEKEMA e DOERN, 2005).  

Além de identificar os Staphylococcus spp., é importante considerar que os 
antimicrobianos são utilizados para combater infecções bacterianas, e a utilização prévia a coleta 
pode interferir no crescimento bacteriano. Dessa forma, 63,33% (n=19) dos pacientes positivos para 
estafilococcias utilizaram algum tipo de antibiótico prévio à coleta durante 6,47 dias em média. 
44,44% (n=4) dos pacientes que tiveram seus exames positivos para S. aureus usaram antibiótico 
prévio a coleta (média de 10 dias usando o medicamento), dentre os quais, 3(75,00%) eram 
infectados por MRSA (média de 11,67 dias usando o medicamento). Ressalta-se que ambos tiveram 
uma média de dias de antibioticoterapia prévia muito maior em relação as cepas positivas para SCN 
(média de 5,53 dias), sugerindo maior patogenicidade do S. aureus, especialmente ao considerar as 
cepas resistentes. 

 Nessa perspectiva de resistência microbiana, o estudo realizado por Agudo et al (2011) 
mostrou que de todos os isolamentos de S. aureus, 33,5% (n=123) foram resistentes à metiliclina. 
No nosso estudo, a distribuição do crescimento bacteriano com e sem o antimicrobiano prévio a 
coleta é verificado na figura 2. Dessa forma, vale salientar a importância e a gravidade dessas 
infecções, que por falta de diagnóstico, lançam mão de tratamentos empíricos que podem trazer 
prejuízos ao paciente. Isso porque o reestabelecimento da saúde será dificultado, com possibilidades 
de prolongar o tempo de internação. Assim, há risco de agravar a doença e demandar mais gastos ao 
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setor público, o qual manterá seus leitos ocupados por mais tempo, com intensificação da 
superlotação dos hospitais e o gasto com medicamentos, os quais muitas vezes não  surtirão mais o 
efeito desejado. Apesar da realização de um antibiograma direcionar o tratamento desses pacientes e 
favorecer o adequado controle da infecção, essa prática é negligenciada no Hospital investigado na 
pesquisa, e provavelmente reflete uma realidade comum em outros  serviços de saúde localizados 
nas regiões interioranas do país. 

 

 
Figura 2: Crescimento bacteriano com e sem o uso do antimicrobiano prévio em lesões expostas de 
pacientes internados no Hospital Regional do Seridó em Caicó-RN. Caicó-RN, 2012. 
 

A maioria dos pacientes teve internação prévia no período de um ano (53,33%; n=16), 
sendo para os pacientes infectados com S. aureus encontrada uma média de 1,8 internações, e para 
SCN uma média 1,63 internações.  Além disso, 44,44% (n=4) dos pacientes com S. aureus usaram 
antibióticos prévios a coleta por uma média de 10 dias consecutivos, sendo que as para as cepas 
MRSA a média foi de 11,67 dias com uso de medicamento. Neste contexto, estudos demonstram 
que o uso prolongado de antibiótico apresenta-se como um dos fatores de risco para infecção por 
MRSA adquirido no hospital, além de aspectos como: idade avançada, hospitalização prévia, uso de 
catéter intravascular, colonização prévia por MRSA, presença de feridas e/ou úlceras, e gravidade 
da doença (HADDADIN, FAPPIANO e LIPSETT, 2002; HARDY, HAWKEY e OPPENHEIM, 
2004). No entanto, na presente pesquisa não foi encontrada relação entre o número de internações e 
a ocorrência de MRSA, uma vez que nenhum dos pacientes com cepas MRSA (75,00%; n=3) 
tinham apresentado internação prévia no período de 1 ano.  

Assim, há necessidade de ampliar a discussão acerca das cepas resistentes, com ênfase 
no MRSA, uma vez que este é considerado um patógeno de extrema relevância no ambiente 
hospitalar, principalmente nos CTI (Centro de Tratamento Intensivo), pois eleva a taxa de 
morbidade e mortalidade. Isso decorre de sua fácil disseminação através dos profissionais de saúde 
e de maus hábitos de higiene, principalmente, das mãos (BARRETO e PICOLI, 2008). Na presente 
pesquisa, foi pequeno o número de coletas em pacientes internados na UTI(Unidade de Terapia 
Intensiva), mas apesar disso, dos 3 pacientes da UTI, duas cepas foram de SCN e uma de S. aureus, 
sendo este classificado como MRSA. Segundo Oliveira e Damasceno (2010), as UTI merecem 
atenção especial, pois seu aspecto físico favorece a disseminação de patógenos. Além disso, tem-se 
a presença de pacientes em cuidados intensivos com maior risco para aquisição de infecções. Deve-
se enfatizar a organização do espaço físico entre leitos e equipamentos, assim como a aplicação de 
protocolos de limpeza dessas superfícies consoante às características do setor. Destarte, é salutar 
orientar paciente, familiares e visitantes quanto à higienização das mãos e estimular a educação 
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permanente dos profissionais, pois assim podem ser reduzidas a disseminação ambiental e aquisição 
de patógenos.  

Foram coletadas amostras de 58 feridas infectadas por Staphylococcus spp., sendo a 
média de 1,93 feridas por paciente. Os membros inferiores foram os locais mais acometidos pelas 
lesões estafilocóccicas (48,28%; n=28), sendo a análise semelhante no exame dos prontuários 
(53%; n=60) e no laboratório do munícipio (15%, mas metade não discriminava o local da coleta). 
Apesar disso, o foco infecioso foi encontrado em diferentes partes do corpo tais como membros 
superiores, face, nádegas, infecções pós-cirúrgicas, costas, pálpebra, tórax, costas, região lombo-
sacral e coccígea, conforme visualizado na Figura 3.  

 

 
Figura 3: Locais acometidos por Staphylococcus spp. entre os pacientes internados no Hospital 
Regional do Seridó em Caicó-RN. Caicó-RN, 2012. 
 

No estudo de Stevens et. al. (2010) realizado no Alasca, ao avaliar infecções por 
estafilococos, verificaram-se nas nádegas e coxas furúnculos isolados (45,9%) e múltiplos (41,2%), 
além de 66,0% das infecções serem celulite nas extremidades do corpo. Percebe-se assim, que essas 
infecções podem acontecer na pele de qualquer região do corpo, mas que os membros inferiores 
aparecem normalmente bem representados em vários estudos e fontes de pesquisa.  

Dada a possibilidade de diferentes partes do corpo como fonte de contaminação, 
enfatiza-se a necessidade de uma equipe de controle de infecção para atuar em instituições de saúde, 
prevenindo a transmissão de organismos multidroga resistentes, especialmente MRSA. As ações 
devem incluir a coleta de culturas nos pacientes após admissão para detectar colonização por 
microrganismos resistentes e pacientes que apresentarem este perfil devem ser mantidos em 
observação para prevenir a transmissão do agente patogênico. Essas atitudes diminuem o risco de 
disseminar essas bactérias, protegendo os pacientes e a comunidade em geral (SALOMÃO et al, 
2008). 

O controle de Staphylococcus resistente à oxacilina deve ser efetivo e envolver todos os 
profissionais da saúde com a instalação de programas de controle de infecção rígidos e a prescrição 
racional de antimicrobianos. Medidas como a assepsia rigorosa das mãos, leitos e na coleta de 
amostras contribuirão para reduzir o número de infecções por esse microrganismo, além de limitar 
eventuais contaminações em hemoculturas e demais amostras (BARRETO e PICOLI, 2008). 
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CONCLUSÃO 
 

O S. aureus foi isolado entre os pacientes internados nesse hospital, principalmente na 
clínica médica e, apesar de ser encontrado em baixa frequência, merece atenção por terem sido 
identificadas cepas resistentes. A contaminação por estafilococos acometeu preferencialmente os 
membros inferiores, com presença em feridas, úlceras de pressão e pé diabético, devendo assim 
haver tratamento efetivo para evitar complicações locais ou sistêmicas a partir dos ferimentos 
infectados. Apesar da importância clínica e epidemiológica das infecções por Staphylococcus spp., 
não tem sido dada adequada atenção a essas infecções, uma vez que não existem medidas de 
controle, além de o diagnóstico e tratamento serem comumente realizados de maneira empírica. 
Nesse sentido, é importante orientar profissionais, pacientes e acompanhantes acerca da 
patogenicidade dessa bactéria e da necessidade de métodos de controle para evitar contaminação 
cruzada. Além disso, é importante estimular diagnósticos baseados em exames microbiológicos, 
para que o tratamento seja mais eficaz e minimize-se o surgimento de cepas multirresistentes.  
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO“ IN VITRO” DA ADIÇÃO DE DIATOMITA EM 
UM IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL COMERCIAL 

QUANTO ÀS PROPRIEDADES FÍSICAS E À LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. 
 

Emanuelle Louyde Ferreira de Lima1; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima2; Eduardo José Guerra 
Seabra3 

 
 
RESUMO: Buscou-se com esta pesquisa estabelecer a influência da diatomita, uma rocha 
sedimentar, rica em sílica, encontrada em abundância nas bacias rasas nordestinas, sobre um 
cimento de ionômero de vidro restaurador dentário fotopolimerizável comercial (Vitremer-3M) 
quando agregada ao mesmo. Para tal foi necessária a caracterização dos precursores: 1)resina 
comercial através de calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), 
espectroscopia na região infra-vermelho (IV) e  fluorescência de raios X e 2) diatomita através de 
difração de raios X (DRX), calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), 
espectroscopia na região do infra-vermelho (IV), análise térmica diferencial (DTA), análise 
química, análise de área superficial pelo método BET, análise do tamanho de partículas. Deu-se 
então a confecção das amostras controle (material de partida, ou seja, Vitremer-3M) e das amostras 
teste (material de partida acrescido de diatomita). Realizaram-se também ensaios mecânicos 
(resistência à compressão, resistência à tração diametral resistência ao desgaste em micrômetros, 
avaliação da microdureza e da rugosidade superficial) e uma nova caracterização das amostras 
controle e teste (termogravimetria (TG), análise térmica diferencial (DTA), difração de raios X 
(DRX), microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Surgiu então como 
produto deste trabalho, um material restaurador odontológico inédito, com todas as propriedades 
mecânicas superiores às do material de partida, de custo acessível por utilizar matéria prima 
regional, sintetizado e caracterizado através da interrelação dos conhecimentos da Odontologia e da 
Engenharia de Materiais, e que se presta tanto para áreas estéticas, como para áreas que demandem 
maiores esforços mastigatórios. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Biomateriais odontológicos; Cimento de ionômero de vidro; Diatomita. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A velocidade do desenvolvimento dos materiais odontológicos é surpreendente. É 
mister a busca das indústrias por produtos cada vez mais biocompatíveis, resistentes e estéticos. A 
maioria das pesquisas sobre compósitos odontológicos visa melhorias mecânicas, como afirmam 
ADA (American Dental Association)(1989), Philips (1998) e Amaral et al (2009), elas apontam 
para o melhoramento das partículas inorgânicas de carga, tanto no concernente à sua forma e 
tamanho, quanto no tocante à dispersão na matriz orgânica. 

Segundo Jackson et al (2007), o cimento de ionômero de vidro (CIV), apresenta 
propriedades inerentes e particulares como, adesividade ao elemento dentário, baixo coeficiente de 
expansão térmica linear, biocompatibilidade, liberação permanente de flúor no ambiente bucal e, 
versatilidade clínica, que quando avaliadas em conjunto, não conseguem ser obtidas por nenhum 
outro material odontológico, como comprovado por Cobb et al (2008), Feilzer, De Gee e Davidson 
(2009) e Condon e Ferracane (2010), fazendo, portanto o CIV ser considerado pela ADA, o único 
material restaurador dentário com atividade anticariogênica. Leinfelder (2007) afirma que o efeito 
cariostático do flúor é superior quando em concentrações baixas mais permanentes no meio bucal, 
demonstra que quantidades apreciáveis de flúor podem ser liberadas do CIV, associando-se este fato 
ao aparecimento infreqüente de cáries recorrentes quando ele é utilizado como material forrador ou 
restaurador. O mecanismo de liberação do flúor in vitro pelo cimento de ionômero de vidro mostra: 
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liberação inicial elevada, seguida de declínio acentuado, e mantida em níveis baixos e constantes 
por longos períodos de tempo.  

O acréscimo de sílica amorfa e de uma matriz resinosa ao CIV convencional 
representou melhoria das propriedades mecânicas deste cimento como material restaurador, através 
do aumento do valor absoluto de carga e da modificação da interrelação entre as mesmas de acordo 
com Salgado e Carvalho (2001) e Suzuki e Leinfelder (2002). Assim, o CIV modificado por resina 
configura-se numa possibilidade de reabilitação estético/funcional satisfatória. 

 De acordo com Joly (1966) a diatomita é uma rocha sedimentar constituída pela 
acumulação de carapaças de algas de diatomáceas. Para Moro (1977) o crescimento e a reprodução 
destas algas ocorre em meio não tóxico, rico em nutrientes e sílica. Tais fatores contribuem para a 
melhoria das propriedades mecânicas da resina, pois devido a sua origem apresenta quimicamente 
alto teor de sílica e baixos teores de óxidos e demais impurezas, segundo Santos e Leinfelder(2009). 
Observando a grande capacidade de embeber líquidos em decorrência de sua alta porosidade, 
Zimmermmann (1976), diz que suas propriedades químicas convergem para uma incorporação 
favorável desta às resinas dentárias.  

Uma das vantagens observadas por Lima, Melo e Melo (2005) é que a diatomita atua 
como um material inerte, sem reagir quimicamente com a resina, mas atuando simplesmente como 
uma carga e/ou reforço que propicia aos materiais boas propriedades mecânicas, uma vez que 
permite uma razoável permeação de líquidos através si. Quando é incorporada à resina composta 
restauradora, como ratificam os autores, melhora suas propriedades físicas, sem formar granulações 
superficiais que dificultem seu polimento e/ou facilitem agregação de placa bacteriana, nem 
precipitados que alteram sua resistência mecânica; o acréscimo de partículas de carga como a 
diatomita diminui ainda, a solubilidade do corpo da restauração, uma vez que há diminuição 
proporcional da quantidade de matriz orgânica.  

O emprego da diatomita na elaboração de materiais odontológicos é um novo filão, pois 
além de ser encontrada em abundância nas bacias nordestinas, em especial no Rio Grande do Norte, 
e não apresentar custo elevado de extração e beneficiamento pode não só agregar qualidades a estes, 
como também, minimizar a dificuldade de acesso das populações mais carentes a materiais 
odontológicos que sejam ao mesmo tempo estéticos e tenham maior longevidade clínica, além, de 
criar novas frentes de trabalho, sem causar danos ecológicos às regiões de origem. Tais dados 
comprovam a versatilidade comercial da diatomita, como apontam Lima, Melo e Melo (2005). 

A Odontologia enquanto ciência caminha hoje visando não só a reabilitação bucal do 
indivíduo, mas, ganho em sua qualidade de vida sistêmica, seja agindo de forma preventiva ou 
curativa. Objetivou-se com este trabalho obter melhorias individuais e coletivas da saúde bucal da 
população, especialmente, a que utiliza os serviços de atendimento público, no concernente não só à 
sua capacidade nutricional, decorrente diretamente de sua capacidade mastigatória, mas também, no 
tocante ao aspecto sócio-cultural e emocional em virtude da melhora da estética bucal/facial. 
Pensando assim, buscou-se estabelecer a influência da adição da diatomita sobre um ionômero de 
vidro restaurador dentário fotopolimerizável comercial Vitremer (3M), quanto às propriedades 
físicas e à liberação de fluoretos.  

O caráter transdisciplinar deste trabalho gerou um material restaurador odontológico 
que atingiu positivamente às expectativas iniciais. Podendo levar, após futuras pesquisas in vivo, os 
seus usuários a reduzirem não só o número de trocas de restaurações no elemento dentário portador 
do material gerado, como também nos adjacentes, uma vez que deverá ocorrer, bem como 
aconteceu com a resina composta, como afiançam Lima, Melo e Melo (2005), um incremento nas 
propriedades físico-químicas e conseqüentemente clínicas e sociais, além da manutenção da 
liberação de fluoretos no ecossistema bucal em alta freqüência e baixa concentração durante todo o 
tempo em que o material estiver presente na boca. Sendo assim, o custo benefício é melhor tanto 
para o usuário particular/individual, como para a instância governamental responsável pelas 
unidades de serviço odontológico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

O cimento de ionômero de vidro (CIV) restaurador fotopolimerizável por luz visível e 
radiopaco empregado como material de partida foi o Vitremer(3M) em forma de pó em frasco de 
5,0g (SiO2, Al2O3, AlF3, CaF2, NaF, AlPO4), e líquido em frasco de 2,5ml (solução aquosa de ácido 
com grupos carboxílicos (poliacrílico, itacônico, maléico), monômeros, poliácidos e água). A 
diatomita foi adquirida da Mineração Dianorte, no estado do Rio Grande do Norte, na forma de pó 
com especificação EF-180. 

As caracterizações dos pós precursores foram feitas através de: difração de raios X 
(DRX), calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), espectroscopia na 
região de infravermelho (IV), análise térmica diferencial (DTA), análise química, fluorescência de 
raios X, análise de área superficial pelo método BET e granulometria.  

As amostras foram classificadas de acordo com a sua composição básica em: A) 
Controle – contendo apenas o CIV comercial e, B) Teste – contendo o CIV comercial e o 
incremento pré-determinado da diatomita. 

Materiais e instrumentais empregados: diatomita em pó EF-180, CIV fotopolimerizável 
(pó e líquido – Vitremer(3M)), verniz cavitário (SS White), espátula de titânio (Prisma 
Instrumentos Odontológicos), balança de precisão (Tecnal equipamentos-GehakaAG200), placa de 
vidro, pinça clínica (Duflex), tiras de poliéster (Dentsply), matriz metálica em anel de aço 
inoxidável (4,0mm de diâmetro X 2,0mm de altura), fotopolimerizador (Gnatus Optilight Plus), 
radiômetro (Demetron), estufa. 

Buscou-se um material que correspondesse à norma no 01 ADA e às da ABNT que 
rezam que o material restaurador deve apresentar massa e brilho uniformes, o que caracteriza a 
adequação da parte inorgânica à orgânica. Várias concentrações dos dois diferentes materiais foram 
testadas a partir de estudos prévios, feitos por Camilo, Melo e Melo (2002) e Lima, Melo e Melo 
(2005). Os testes mecânicos (resistência à compressão, à compressão diametral, ao desgaste em 
micrômetros, microdureza e rugosidade superficial) definiram qual a proporção ideal de diatomita 
que deveria ser acrescida ao pó do CIV para a melhoria de suas propriedades físico-químicas. 
Seguiram-se daí, as fases de manipulação propriamente ditas (remoção da placa, carregamento das 
matrizes, fotopolimerização e acondicionamento ou não em estufa de acordo com os prazos 
estabelecidos para cada ensaio previsto), visando os testes subseqüentes: novos ensaios mecânicos, 
caracterização das amostras com TG, DTA e DRX, exames em microscópio ótico (MO) e 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e avaliação quanto à liberação de fluoretos. 

Para todos os testes (exceto os de avaliação de liberação de fluoretos) os corpos de 
prova, sendo 05 de cada material/tempo estabelecido, foram avaliados em períodos assim 
instituídos: imediatamente após sua confecção, 1hora, 24 horas e 07 dias após sua confecção. 

Especificamente, para o teste de avaliação da liberação de fluoretos, as unidades 
amostrais (também 05 por tempo de análise) foram preparadas rigorosamente como aquelas para os 
ensaios mecânicos, porém, imediatamente após protegidas com verniz cavitário, para evitar sinérese 
e embebição, como é praxe na clínica depois da confecção de uma restauração. Em seguida imersas 
isoladamente em 10 ml água destilada, logo após a sua fotopolimerização e, mantidas em estufa a 
37ºC para serem avaliadas quanto à liberação de fluoretos em intervalos de 01 hora, 24 horas, 07 
dias, 15 dias e 30 dias. A avaliação qualitativa (identificação) e quantitativa (concentração) da 
presença de íons, em especial os fluoretos, na água destilada foi realizada por um cromatógrafo 
capaz de realizar a leitura por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Visava-se assim, 
avaliar apenas a liberação de fluoretos oriunda do material com ou sem o acréscimo da diatomita, 
sem, portanto, caracterizar a capacidade de ambos os materiais se recarregarem com tais íons como 
ocorre no meio bucal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das análises químicas da diatomita obtidos através de absorção atômica 
após a abertura da amostra com ácido fluorídrico foram praticamente iguais aos informados 
originalmente pela empresa. A diatomita EF-180 sob a forma de pó, analisada quimicamente atende 
aos pré-requisitos físicos e químicos para uso como carga em polímeros. Em relação à toxicidade, a 
diatomita é completamente atóxica e em relação à quantidade de sílica originária do solo, o material 
usado atende perfeitamente as condições sugeridas por Kadey e Frederic (1975), Moro et al (1977), 
Ciemil (2004), Brasilminas (2005) e Bon e Santos (2005) no que concerne ao crescimento e a 
reprodução das algas que dão origem a estas rochas sedimentares, principalmente no tocante a pouca 
quantidade de poluição local, profundidade rasa da bacia e à alta concentração de sílica do solo. 
Quimicamente a diatomita examinada apresenta alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, CaO, 
MgO e de outras impurezas o que corrobora com os dados de Meisiner, 1981 e de Santos, 1982.  

A análise por Difração de raios X (DRX) evidenciou dois picos mais evidentes que 
representam picos cristalinos referentes a impurezas de quartzo e cristobalita, semelhantes aos 
localizados nos estudos de Batista (1973). Diante do caráter amorfo do dos polímeros, os resultados 
de difração de raios-X para os cimentos de ionômero de vidro (de partida e teste) foram semelhantes 
tais fatos podem ser ratificado pelas curvas termogravimétricas, térmicas diferenciais e pela 
espectroscopia na região do infravermelho. 

A curva termogravimétrica da diatomita EF-180 revela que o material de partida 
apresenta um percentual de umidade muito pequeno, o que é demonstrado pelo caráter linear que a 
curva assume até a temperatura máxima de 600ºC. A curva termogravimétrica relativa ao material 
de partida mostra que o material perde massa referente à decomposição da cadeia polimérica, na 
faixa de temperatura de 30 a 600oC, permanecendo com 80% da massa inicial. Uma observação 
mais detalhada permite-nos perceber que existe umidade no material até em torno de 190ºC, a partir 
de então bruscamente inicia-se a perda de água através da eliminação de OH, que atinge seu ponto 
máximo ao redor de 400º C. A cadeia polimérica é então quebrada em 04(quatro) estágios, sendo 
que no último estágio verifica-se a formação de uma fase carbonácea CO3, que se decompõem em 
seguida, formando a fase oxida de SiO2 até que seja atingida a temperatura máxima de 600ºC. Tal 
ensaio simula as constantes agressões a que os materiais odontológicos são submetidos na cavidade 
bucal e de uma maneira exacerbada demonstra as variações de fase que podem ser encontradas e a 
gravidade destas alterações para a longevidade das restaurações. Em geral os polímeros absorvem 
água do meio bucal e assim, desequilibram sua estrutura, acusando grandes transtornos clínicos, no 
entanto as constantes variações térmicas na boca fazem este quadro se alterar para maior perda ou 
maior ganho de água pela matriz orgânica. 

A adição de diatomita EF-180 ao Vitremer-3M não alterou o padrão da curva do 
material comercial. Tal resultado demonstra que a proporção de acréscimo de diatomita proposta 
neste trabalho não foi capaz de alterar o comportamento térmico do material de partida diante do 
teste termogravimétrico aplicado, que avalia a decomposição da cadeia polimérica e perda de 
umidade versus (variação de massa, Dm) temperatura. Este comportamento indica que o material é 
sensível a uma carga adicional que não interfira nas suas propriedades térmicas. A alta porosidade 
da diatomita facilita sobremaneira a penetração dos monômeros através da mesma, alta resistência à 
temperatura (ponto de fusão entre 1400 a 1750ºC), baixa condutibilidade térmica e, sua baixíssima 
densidade, foram capazes de não alterar a capacidade do compósito de partida de perder umidade 
diante do calor aplicado.  

A análise de DSC é importante para se verificar a pureza do material, bem como a 
umidade a que o material foi submetido, a formação de novas fases, em função das mudanças de 
temperatura. O pico cujo onset está localizado em 30.12oC, é referente à desidratação do material, 
que apresentou presença da água adsorvida na superfície, enquanto que o pico cujo onset em 
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281,28oC é referente à desidroxilação da sílica, pela adsorção de moléculas de OH, proveniente de 
grupos silanois ( Si-OH). Os eventos são de natureza endotérmica. 

Área superficial encontrada pelo método de BET foi de 24.56m2. Os resultados revelam 
que essa área é adequada para a incorporação de polímeros nos poros da diatomita. 

Os diâmetros de partículas identificados foram: a 10%: 0.85mu, a 50%: 3.25mu e a 
90%: 9.20mu. Com tais informações foi possível se chegar a um diâmetro médio de partículas de 
4.18mu, considerado como sendo um diâmetro pequeno.  

O espectro de IV na região da diatomita demonstra que ela tem ligações OH na faixa 
entre 3750 e 3000cm-1, indicando água adsorvida na superfície do material e na região de 1600cm-1, 
é observado os estiramentos simétricos O-Si-O, referente à presença de silicato da diatomita. Uma 
banda em 750 cm-1 representa a ligação Si-O. 

O espectro de IV do CIV indica que ele apresenta uma banda de água coordenada bem 
significativa, como também apresenta bandas de silanóis entre 3000 e 3600 cm-1. Bandas CH2 
também são observadas. A banda em 1600cm-1 é relativa aos grupos O-Si-O. Essa banda é comum a 
diatomita, mas, também é comum na resina controle, pois a mesma já apresenta um teor de silicato, 
embora baixo, como carga 

Os dados obtidos pela fluorescência de raios X ratificam a existência de sílica nas 
cargas do material de partida através da presença das bandas O-Si-O previamente detectada na 
espectroscopia de infravermelho. Vale ressaltar que nesta análise via fluorescência de raios X não é 
possível a identificação de carbono, oxigênio e hidrogênio de forma isolada, apesar do material ser 
rico nos mesmos, devido a maneira como o mesmo se apresenta química e comercialmente. 

As curvas termogravimétricas e a termogravimetria derivada de ambos os materiais 
examinados são ratificadas por caracterizações anteriores (difração de raios X e infravermelho). 
Elas denotam não haverem diferenças significativas entre os materiais, no que se refere à mudança 
de fase do CIV de partida quando acrescido da diatomita. 

A estabilidade de fase apresentada e a não modificação estrutural do novo material 
proposto nesta pesquisa, confirmadas peremptoriamente por todos os testes já relatados, é um 
indício bastante positivo do sucesso do mesmo para uso odontológico. 

Após todos os ensaios mecânicos realizados com as amostras controle e teste 
(resistência à compressão, resistência à tração diametral, resistência ao desgaste, microdureza, 
rugosidade superficial) foi possível perceber que independentemente do tempo decorrido entre a 
confecção da amostra analisada e o ensaio havia superioridade do material teste em todos os itens, 
ou na enorme minoria dos casos, igualdade entre o material de partida e o proposto. 

Com a análise via microscopia ótica (MO) dos materiais notou-se que os variados 
períodos de tempo em que as amostras foram submetidas a tal avaliação não provocaram diferenças 
nas imagens observadas, a não ser no que se refere a maior oxidação superficial dos materiais. Vale 
ressaltar que as nossas amostras não foram polidas em nenhuma fase do experimento, e que tal 
procedimento, interfere diretamente no acúmulo de óxido superficial, além do que, ficaram imersas 
em água destilada e não em meio rico em ácidos como o meio bucal. 

Com a análise das amostras com o microscópio eletrônico de varredura (MEV) pode-se 
conjuminar alguns pensamentos. 

A diatomita em forma de pó empregada nesta pesquisa exibia cor branca o que 
representa um grau de pureza avançado, apresentava porosidade alta e densidade muito baixa o que 
facilita a absorção de líquidos, como os monômeros do CIV, apresenta também baixo poder 
abrasivo o que se torna fundamental para que uma vez dentro da matriz polimerizada não interfira 
negativamente para o desarranjo estrutural interno abrasionando suas partes circunvizinhas. A 
comprovação visual da porosidade da diatomita através da utilização do MEV ratifica o raciocínio 
de que, o embricamento mecânico entre ela e o CIV, seja certamente facilitado, não só pela 
porosidade ser regular, no que se refere ao tamanho dos poros como também por esta porosidade se 
dar ao longo de toda extensão da frústula, sem interrupções, o que não acontece com cargas de 
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sílica maciças. Além desses fatores, até mesmo os fragmentos de diatomita permitem o perpasse de 
material por si, e fortalecem a estrutura como “vigas” em sentidos variados em toda matriz 
polimerizada, funcionando como estruturas de reforço. Estas estruturas não só reforçam a matriz 
internamente como também em sua superfície, o que de certo colaborou para o melhor resultado do 
material teste, quando comparado ao controle, no teste de resistência ao desgaste superficial, 
rugosidade superficial e dureza superficial. Tal resistência aumentada, que corresponde a um maior 
grau de rigidez superficial, nestes testes é fundamental para toda a vida útil da restauração, mas 
principalmente no período pré polimerização completada que gira em torno de 72 horas. 

Vários autores refletem que o caminho para o desenvolvimento das propriedades 
mecânicas dos materiais odontológicos esta na melhoria não só do tipo, tamanho, e/ou na 
quantidade das partículas incorporadas às matrizes, sejam elas de que naturezas forem, mas também 
no seu formato.    

 Acrescentaríamos ainda a este julgamento, a importância da forma de dispersão da 
carga pela matriz como fator preponderante. Pôde-se notar que as cargas de diatomita incorporadas 
podem conseqüentemente gerar uma diminuição do poder de escoamento do CIV por diminuir as 
lacunas no interior do material. Podemos evidenciar que as partículas de pó de diatomita 
possibilitam uma melhor relação entre os componentes do composto, e isto também é outro fator 
que pode explicar o aumento da resistência mecânica do material teste diante do material de partida.  

Ratificamos a idéia de que, mesmo a diatomita sendo inerte quimicamente a sua 
porosidade permite um relacionamento mais íntimo entre os componentes reativos da matriz 
polimérica o que traz como ganho um maior número de ligações químicas estáveis formadas e 
mantidas, mesmo diante da impressão de cargas desfavoráveis às mesmas, minimizando assim, o 
efeito de arrancamento de partículas externas e a conseqüente percolação de líquidos para o interior 
do corpo da restauração.  

A análise das imagens obtidas com o MEV após os testes de compressão e de tração 
diametral ocorreram apenas com o 1º e o último tempo preconizado.  O primeiro tempo, como os 
resultados dos ensaios mecânicos já demonstraram se apresentando como sendo o que o material se 
apresenta mais susceptível a cargas devido a sua incompleta polimerização, e o último, por 
teoricamente ser o mais confiável neste sentido quanto à resistência a estas mesmas cargas. Tais 
imagens reforçaram exatamente, o que os ensaios mecânicos já haviam exposto. 

Após o teste de avaliação da liberação de fluoretos pôde-se inferir que a incorporação de 
diatomita não altera o padrão do material de partida, nem positiva, nem negativamente. 
 
CONCLUSÃO 
 

Os objetivos pleiteados foram plenamente alcançados, uma vez que, não só houve a 
geração de um material odontológico inédito (cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável 
acrescido de diatomita), como também este se mostrou superior ao material utilizado como controle 
(cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável) em todos os testes aplicados, exceto pela 
igualdade de ambos no concernente à liberação de fluoretos. 

A melhora da resistência mecânica oferecida pelo material teste nos permite inferir que 
provavelmente, testes “in vivo” o habilitarão para ser usado em áreas que recebem grandes esforços 
mastigatórios, e, em decorrência de sua boa trabalhabilidade, fornecerá pontos de contato proximais 
mais facilmente obtidos e mais confiáveis que os materiais agora disponíveis no mercado. 

O emprego da diatomita na elaboração de materiais odontológicos é sem dúvida, um 
novo filão para o mercado, pois a utilização desta rocha que é encontrada em abundância nas bacias 
nordestinas e não apresenta custo elevado de extração, pode não só agregar qualidade aos materiais, 
como também criar novas frentes de trabalho, sem causar danos ecológicos às regiões de origem. 
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Apesar de não terem sido objetos diretos deste trabalho a grande lisura superficial e o 
brilho das amostras teste, vistos a olho nu, chamaram atenção quanto à superioridade diante dos 
corpos de prova controle. 
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CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DA CARAPEBA LISTRADA, 
Eugerres brasilianus CUVIER, 1830, DO LITORAL DE PERNAMBUCO. 

 
Raíssa Vitória Vieira Leite1; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2; Jamillys Silva de 

França3; Renata Fernanda Gomes Costa4; Dilaelma Carvalho da Silva5 

 
 

RESUMO: No presente trabalho foram examinados gônadas de 553exemplares de E. brasilianus 
capturados no canal de Santa Cruz, em Pernambuco, entre junho de 2010 e maio de 2011. A 
Carapeba listrada, Eugerres brasilianus Cuvier, 1830, pertencente à família Gerreidae, é uma 
espécie costeira e estuarina, distribuída em águas tropicais e subtropicais, habitando próximo ao 
fundo, sendo bastante apreciada no Nordeste do Brasil, onde é capturada pela pesca artesanal. Em 
laboratório, foram coletados os dados biométricos dos indivíduos e retiradas suas gônadas para 
análise microscópica. O material biológico foi pesado e fixado em formol a 10% para análise 
microscópica. Foram observados seis fases de desenvolvimento ovocitário para fêmeas: Células 
germinativas jovens (ovogônias), ovócitos do estoque de reserva (perinucleolar), ovócitos com 
vitelogênese lipídica (formação da vesícula vitelínica), ovócito com vitelogênese lipídica e proteica 
(vitelogênese), ovócitos com vitelogênese completa (maduro), ovócitos em hialinização e corpos 
marrons ou atrésicos. Para os machos foram observados três fases: Espermatócitos primários, 
secundários e espermátides. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução; Eugerres brasilianus; Evolução gonadal; Carapeba. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Eugerres brasilianus Cuvier, 1830, conhecido vulgarmente como carapeba listrada, 
encontra-se nos estuários da costa brasileira e é de grande importância no litoral de Pernambuco, 
pertence a Família Gerreidae, sendo um dos mais importantes recursos pesqueiro do nordeste 
brasileiro, devido ao seu grande valor na pesca artesanal, comercial e esportiva (SILVA e SILVA, 
1983). Segundo Vasconcelos Filho, Alves e Eskinazi-Leça (1981), apesar dos gerreideos possuírem 
uma grande importância para a pesca no nordeste, pouco se conhece sobre a biologia desta família. 
De acordo com Silva e Silva (1983), ocorreu a redução nos estoques de E. brasilianus, 
anteriormente capturado em quantidades expressivas no litoral de Alagoas, citando a necessidade do 
conhecimento do ciclo reprodutivo das espécies dessa família, como forma de se otimizar e de 
tornar mais racional a exploração pesqueira dessa espécie, evitando a captura de exemplares jovens 
ou no período reprodutivo. 

Considerando-se que cada espécie tem sua distribuição estabelecida por determinado 
conjunto de condições ecológicas, ela deve apresentar uma única estratégia reprodutiva e, para 
tanto, apresentar adaptações anatômicas, fisiológicas, comportamentais e energéticas específicas 
(VAZZOLER 1996). As variáveis do comportamento reprodutivo espelham a adaptação de 
determinado organismo às dificuldades impostas pelo meio ambiente e podem ser usadas como base 
para mecanismos de manutenção dos estoques.  
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Assim, informações acerca dos processos reprodutivos são importantes e necessárias 
para subsidiar ações de manejo e conservação de espécies.  

Baseado no acima exposto, este trabalho tem como objetivo caracterizar os estágios 
microscópicos de evolução gonadal, buscando descrever a gametogêneses e a espermatogênese para 
o E. brasilianus. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
As amostras foram coletadas mensalmente, durante um ano, nas colônias de pescadores 

do litoral norte, principalmente em Iguassu, Ilha de Itamaracá e Barra de Catuama, Pernambuco. 
Essas amostras foram acondicionadas e levadas ao Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq) 
da UFRPE. 

A biometria dos indivíduos foi realizada no Laboratório de Ecologia Marinha 
(LEMAR), do DEPAq-UFRPE. Em seguida as amostras foram dissecadas para a coleta do material 
biológico e identificação dos sexos, sendo as gônadas mensuradas e pesadas e acondicionadas em 
solução fixadora (formol 10%) por no máximo 72 horas, em seguida foram retiradas e colocadas em 
uma solução conservadora (álcool a 70%). Logo após foi retirada uma alíquota da porção mediana 
das gônadas para a realização dos procedimentos histológicos de rotina: inclusão em parafina e 
glicol-metacrilato, cortes de 3 a 5 µm de espessura, coloração com hematoxilina-eosina (HE), 
visando a analise microscópica para a descrição do desenvolvimento ovocitário. 

Os estádios de desenvolvimento ovocitário foram estabelecidos baseando-se nas 
modificações que ocorreram no núcleo, no citoplasma e nos envoltórios ovocitários (BAZZOLI e 
RIZZO (1990), RIZZO e BAZZOLI (1993), VAZZOLER (1996)). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
GAMETOGÊNESE: 

A ovogênese envolve uma série de modificações nos níveis nuclear, citoplasmático e 
folicular, que resulta em um gameta fertilizável dotado de estruturas que refletem a estratégia 
reprodutiva e a importância dos estudos desses eventos para o enriquecimento do conhecimento da 
biologia de uma determinada espécie. 

Com base na identificação dos estágios microscópios de evolução gonadal, foi possível 
classificar 6 fases de desenvolvimento ovariano para fêmeas:  

Fase I: Células germinativas jovens (ovogônias): 
As células na primeira fase estão agrupadas em “ninhos” inseridos nas lamelas ovígeras; 

apresenta com citoplasma pouco corado ou moderadamente basófilo, apresentando na maioria das 
vezes um núcleo volumoso, com único nucléolo de posição central. São visíveis em todos os 
estádios maturacionais. (Figura 1) 

Fase II: Ovócitos do estoque de reserva (perinucleolar) 
Com o aumento do seu volume, as células separam-se dos ninhos. O citoplasma torna-se 

bem mais basófilo e mais definido; os nucléolos vão se tornando mais numerosos e volumosos; em 
relação à fase anterior o núcleo apresenta 1 ou 2 nucléolos intensamente basófilo. Os ovócitos vão 
aumentando de tamanho, então com a pressão de uns sobre os outros ganham formas triangulares, 
ovais ou retangulares. Nesta fase de desenvolvimento ovócito é envolvido por uma camada de 
células foliculares. Após este processo, inicia-se a vitelogênese (Figura 2) 

Fase III: Ovócitos com vitelogênese lipídica (formação da vesícula vitelínica) 
Ocorre a vacualização no citoplasma, onde representa a deposição lipídica, o citoplasma 

cresce aceleradamente; vários nucléolos são observados, porém, nem sempre bem identificados e há 
o surgimento da membrana vitelina, o ovócito aumenta de tamanho devido ao aumento dos grânulos 
de vitelo (Figura 3). 
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Fase IV: Ovócito com vitelogênese lipídica e proteica (vitelogênese) 
Marca o início desta fase o aparecimento de deposição de proteínas na forma de 

plaquetas acidófilas, geralmente a partir da periferia do citoplasma. O núcleo apresenta forma 
irregular e as células foliculares crescem tornando-se mais alongadas e evidentes. (Figura 4) 

A composição das vesículas corticais, zona pelúcida e células foliculares varia em 
peixes teleósteos. Estas variações podem refletir diferentes funções destes componentes na 
dinâmica da ovogênese (BAZZOLI; RIZZO, 1990) 

Fase V: Ovócitos com vitelogênese completa (maduro) 
O ovócito aumenta de tamanho rapidamente, em função do aumento acelerado do 

número de grânulos de vitelo acidófilo. O núcleo pouco visível posiciona-se no polo animal da 
célula; a membrana vitelina pode torna-se mais espessa e apresentar estrias de disposição radial, 
visíveis sob grandes aumentos; as células foliculares passam a constituir uma paliçada regular, 
achatando-se no final desta fase. 

Fase VI: Ovócitos em hialinização 
Os ovócitos mostram-se modificados e sua principal característica é a hidratação sofrida 

pelo citoplasma, que faz com que ocorra a coalescência dos grânulos de vitelo, tornando-os com 
aparência de maiores e sem individualidade, dando ao citoplasma um aspecto manchado e róseo. Os 
vacúolos lipídicos condensam-se em uma ou poucas gotas centrais que migram, depois para o polo 
vegetativo da célula. O núcleo apresenta-se basófilo, com contornos irregulares, em função da 
desintegração da carioteca, sofrendo migração para o polo animal (Figura 5).  

Nos ovários ocorreram ainda a presença de outras estruturas derivadas do processo 
ovocitário, como corpos marrons e atrésicos (Figura 6), que apresentaram alterações morfológicas 
evidenciando a intensa desorganização celular , como enrugamento do folículo ovariano e ruptura 
da zona radiata, estas estruturas serão gradualmente absorvidas por atividade fagocitária de 
macrófagos e leucócitos. 

 

  
Figura 1 – Estágio imaturo, apresentando 
células germinativas jovens (CJ) e lamelas 
ovígeras (LO). Aumento 100X 
 

LO 

CJ 

Figura 2 – Célula do estoque de reserva. 
Ovócito do estoque de reserva (OR); Nucleo 
(N). Aumento 100X 
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Figura 3 – Ovócitos com vitelogênese lipídica e 
proteica (vacúolos lipídicos (VL), grânulos de 
vitelo (GV) e membrana vitelínica (MV)). 
Aumento 100X. 
 

  
Figura 5 – Ovócito em hialinização; Vacúolos 
lipídicos (VL); Membrana vitelina (MV). 
Aumento 100X. 
 
ESPERMATOGÊNESES 

As células espermatogênicas ocorrem em diferentes estágios da espermatogênese: 
espermatogônias, espermatócitos e espermátides. Essas células formam cistos que ficam localizados 
nos lóbulos seminíferos; cada cisto é rodeado por uma fina camada de tecido conectivo.  

Na analise microscópica das gônadas, foi possível identificar os 3 estágios da 
espermatogêneses, segundo Mendonça (2004); 

-Espermatócitos primários: estão agrupados em cistos interligados; o mesmo apresenta 
uma forma esférica e o citoplasma acidófilo, o núcleo é intensamente basófilo, sem nucléolo 
aparente.  

-Espermatócitos secundários: assim como os primários, os secundários estão agrupados 
em cistos interligados; apresenta forma oval, o núcleo apresenta forma ovoide e ocupa quase toda a 
célula, está repleto de grânulos de cromatina.  

VL 

GV 

MV 

Figura 4 – Ovócito com vitelogênese 
completa (Maduro); Vacúolos lipídicos 
(VL); Membrana vitelina (MV). Aumento 
100X. 

VL 

MV 

Figura 6 – Ovócito com atresia (OA) e corpo 
marrom (CM). Aumento 100X. 

CM 

OA 
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-Espermátides: estão localizadas nas porções mais centrais do órgão, próximo ao lúmem 
da gônada, são células pequenas, esféricas e a cromatina nuclear condensada. 

Para a carapeba prateada Diapterus rhombeus, também pertencente a família Gerreidae, 
no litoral de Pernambuco, Bezerra, Vieira e Santos (2001) observaram lâminas histológicas que 
revelou a presença de ovogônias, ovócitos I e ovócitos II, ovócitos III e IV, ovócitos com atresia e 
folículos rompidos, enquanto que nos testículos houve a presença de espermatogônias, 
espermatócitos primários, secundários, espermátides e espermatozoides.  

Em estudo realizado por Silva, Reis e Mello (2005), observando ovários de Eugerres 
brasilianus, Diapterus rhombeus e Diapterus olisthostomus, do complexo estuarino-lagunar de 
Cananéia-Iguape, estabeleceu, de acordo com as características citológicas das células germinativas, 
oito estádios de maturação ovarianos: imaturo; em maturação inicial; em maturação final; maduro 
inicial; maduro final; parcialmente esvaziado; totalmente esvaziado e em recuperação. Observou 
seis fases ovocitárias de desenvolvimento gonadal: ovogônias, ovócito em estádio cromatina-
nucleolar, ovócito perinucleolar, ovócito cortical-alveolar, ovócito vitelogênico e ovócito maduro. 

Estes dados corroboram com o nosso resultado, pois estas mesmas estruturas celulares 
foram observadas nos diversos estádios de desenvolvimento gonadal para a espécie em estudo 
sendo observadas em fêmeas ovogônias, ovócitos em estádio cromatina-nucleolar, ovócitos 
perinucleolar, ovócitos cortical-alveolar, ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros e nos machos: 
espermatogônias, espermatócitos, espermátides, e espermatozoides. 

 
CONCLUSÃO 
 

Nesse trabalho podemos observar a ocorrência de 6 estágios de desenvolvimento 
ovariano para as fêmeas (gametogênese), e 3 estágios para os machos (espermatogênese), sendo 
células germinativas jovens (ovogônias), ovócitos do estoque de reserva (perinucleolar), ovócitos 
com vitelogênese lipídica (formação da vesícula vitelínica), ovócito com vitelogênese lipídica e 
proteica (vitelogênese), ovócitos com vitelogênese completa (maduro), ovócitos em hialinização e 
corpos marrons ou atrésicos, espermatócitos primários, secundários e espermátides.  
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CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DOS PACIENTES 
INTERNADOS EM CAICÓ-RN E SUA RELAÇÃO COM INFECÇÕES POR Staphylococcus  

 
Lígia Oliveira Pinto1, Gilmara Celli Maia de Almeida2, Nara Grazieli Martins Lima 3, Jamile 

Marinho Bezerra de Oliveira4 
 
 
RESUMO: Objetivou-se determinar os grupos mais vulneráveis às infecções por Staphylococcus, 
diferenciando as infecções por S. aureus das demais estafilococcias. O estudo foi realizado com os 
pacientes internados no Hospital Regional do Seridó, na cidade de Caicó-RN, os quais possuíam 
lesão exposta em pele infectada por  Staphylococcus, a partir da aplicação de um questionário 
estruturado contendo perguntas sobre idade, sexo, causa da internação, número de internações 
prévias, condições de moradia e trabalho, anos de estudo, entre outras questões. Como resultados 
tem-se que os pacientes infectados por S.aureus eram mais velhos, média de 68,66 anos de idade, e 
tiveram maior número de internações prévias, média de 1,8 internações. Além disso, 77,78% dos 
pacientes com S.aureus possuíam algum comprometimento sistêmico, dentre os quais, 57,14% 
tinham hipertensão e diabetes. Apesar de os pacientes infectados por S.aureus terem mais anos de 
estudo (média de 3,44), a escolaridade ainda é considerada baixa. Há também uma condição sócio-
econômica relativamente baixa, com menor número de bens e eletrodomésticos ou eletrônicos,  de 
maneira que a maioria não possuía aparelho de DVD (56,67%) e máquina de lavar (88,89%), além 
de possuírem apenas um celular (44,44%). Os pacientes idosos acima de 68 anos, com 
comprometimento sistêmico, submetidos a outras internações dentro de um ano e admitidos para o 
tratamento de alguma lesão em pele foram os mais acometidos com infecção por S.aureus, devendo 
ser tratados com uma maior atenção e cautela. O grau de instrução e renda dos indivíduos foi em 
geral baixo, indicando um perfil de pacientes internados no hospital com condição sócio-econômica 
desfavorável. É importante a execução de outros estudos para que se possam reafirmar esses 
resultados em municípios interioranos do Estado e do país, e expandir a discussão do controle de 
infecções nessas populações.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; S.aureus; Staphylococcus. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Staphylococcus aureus é uma das bactérias mais frequentemente identificadas como 

causadora de infecções nosocomiais (MENDOZA et al, 2000). A preocupação com a disseminação 
de S. aureus no ambiente hospitalar e na comunidade tem sido crescente e vem sendo objeto de 
trabalho de vários autores desde a década de 1960 (AYLIFFE  et al, 1967; SILVA et al, 2008). 
Entretanto, esse evento tem sido pouco estudado em hospitais da região nordeste do Brasil (SILVA 
et al, 2012).   

Dentre os fatores de risco para infecção por Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina(MRSA) considera-se o tempo de internação, terapia prolongada com antibióticos, 
presença de feridas, uso de catéter e o contato com pessoas que apresentam tais fatores de risco 
(HADDADIN, FAPPIANO e LIPSETT, 2002; HARDY, HAWKEY, OPPENHEIM, 2004). Dessa 
forma, o contato direto com essas infecções propicia a disseminação bacteriana, todavia, esse 
contágio pode ser prevenido através da higienização e assepsia rigorosa das mãos, principalmente 
dos profissionais da saúde, veículo principal para a transmissão de MRSA (HARDY, HAWKEY e 
OPPENHEIM, 2004). 
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A transmissão desses microrganismos pode ocorrer de pessoa a pessoa pelo contato 
direto ou indireto. A transferência depende de uma fonte (doentes ou portadores), da taxa de 
microrganismos liberados, à capacidade de sobrevivência do agente e de sua patogenicidade, a 
presença de indivíduos susceptíveis, da frequência de contatos entre susceptíveis e os 
infectados/colonizados (SANTOS, 2000; SANTOS e DARINI, 2002). Nesse sentido, o controle e a 
prevenção da disseminação de MRSA são essenciais para a prática da enfermagem e para a 
segurança do paciente. A compreensão e consciência de ser potencial disseminador desse 
microrganismo são fundamentais para a adoção cotidiana de medidas necessárias para interromper a 
cadeia de transmissão desses agentes no ambiente de assistência à saúde (SILVA et al, 2010) 

O uso de antimicrobianos mais caros, maior solicitação de serviços laboratoriais e o 
aumento do tempo de internação são fatores que influenciam no aumento dos custos de tratamento 
de infecções por MRSA (ABUDU et al, 2001), já as taxas de mortalidade relacionadas a esse tipo 
de infecção variam entre 49 e 55% (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). Portanto, é necessária a 
realização de inquéritos que possam subsidiar a implantação e monitoramento de ações de controle, 
minimizando o potencial da disseminação desse microrganismo, com consequente redução dos 
riscos de infecções hospitalares. (SILVA et al, 2012) 

A prevenção é extremamente importante e exige um conhecimento aprofundado das 
taxas de infecção, tipo e natureza da infecção, ambiente de aquisição (comunitária, hospitalar, UTI) 
e padrão dos organismos causadores. O conhecimento dos fatores de risco para o desenvolvimento 
de infecção, principalmente quando adquirida na UTI, e sua relação com a mortalidade é essencial. 
(LISBOA et al, 2007). 

Para conhecer melhor a situação geral das estafilococcias no município de Caicó (Rio 
Grande do Norte), decidiu-se realizar o presente estudo com o objetivo de caracterizar, 
epidemiologicamente e de forma sócio-econômica, os pacientes internados no Hospital Regional do 
Seridó que tinham infecção por Staphylococcus em lesão exposta na pele confirmada no período de 
coleta de dados, a fim de se determinar quais os grupos mais vulneráveis a essas infecções.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde 
número 196/1996 e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte com o parecer de número 001/11. O cenário de pesquisa foi o Hospital Regional 
do Seridó, localizado em Caicó-RN, município de destaque na região potiguar. 

Mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os pacientes 
internados na clínica médica, cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional 
do Seridó que possuíam algum tipo de lesão exposta em pele infectada, foram submetidos a um 
questionário abordando aspectos como idade, sexo, motivo da internação, presença de doenças 
crônicas (como diabetes) e/ou presença de alterações que comprometam o sistema imunológico, 
bem como características sócio-econômicas, coletando informações acerca do nível de escolaridade, 
renda familiar e características de moradia e utensílios domésticos.  

Foi realizada análise descritiva dos dados, caracterizando sociodemograficamente os 
sujeitos da pesquisa em relação a presença de Staphylococcus spp.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) constituem na atualidade 
uma das causas mais frequentes de infecção tanto em âmbito hospitalar, quanto na comunidade 
(BETRIU et al, 2011; AGUDO et al, 2011), representando a causa primária de infecções em pele e 
tecidos moles entre as pessoas, mesmo que não haja constante exposição aos centros de saúde. 
(STEVENS et al, 2010)  
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Devido a emergente gravidade e frequência dessas infecções, são importantes estudos 
que busquem determinar o perfil das infecções por S. aureus, diferenciando-as das demais 
estafilococcias, a fim de estabelecer grupos de riscos para esse contágio. Dessa forma, os 
profissionais poderão atuar com maior atenção nesses grupos, melhorando o tratamento e reduzindo 
a disseminação desse patógeno. Nesse sentido, foram entrevistados 39 pacientes (com algum tipo de 
lesão exposta) internados no Hospital Regional do Seridó, dos quais 30 apresentaram ferida 
comprovadamente infectada por Staphylococcus. Desses, 30% (n=9) eram infectadas pelo S. aureus 
e 70% (n=21) por um tipo de Staphylococcus coagulase negativo (SCN). Através da figura 1 é 
possível verificar a distribuição dos laudos microbiológicos das lesões presentes nos pacientes 
entrevistados. 

 

 
Figura 1: Distribuição percentual dos laudos microbiológicos provenientes das lesões dos pacientes 
internados no Hospital Regional do Seridó. Caicó-RN, 2012 

A média de idade dos pacientes que participaram da pesquisa foi de 64,74 anos. Ao 
considerar apenas os pacientes com Staphylococcus spp., verificou-se que aqueles infectados pelo 
S.aureus eram mais velhos (média de 68,66 anos) que os infectados por SCN (média de idade de 
58,42). O sexo masculino foi o mais acometido pelas estafilococcias (56,67%; n=17), sejam elas 
causadas pelo S. aureus (55,56%; n=5) ou SCN (57,14%; n=12).  No estudo de Harris et al. (2011) 
os S.aureus  foram mais encontrados no sexo masculino (52%), e embora a média de idade também 
tenha sido elevada (45 anos) foi inferior a encontrada no presente estudo. Já na pesquisa de Stevens 
et al.(2010), a idade média foi menor, sendo semelhante para os portadores de MRSA (mediana 16,5 
anos) e portadores S. aureus sensível à meticilina (MSSA) com mediana de 14 anos, mas 
relativamente maior para os pacientes que não portavam o S.aureus (mediana de 22 anos).  

O crescimento do Staphylococcus foi mais prevalente em pacientes que foram 
internados para tratar de feridas em pele, de maneira que 43,33% (n=13) foram admitidos no 
Hospital Regional do Seridó para tratar úlceras de pressão, pé diabético, erisipela ou ferimento 
infectado. Vale resslatar que 55,56% (n=5) das cepas de S.aureus foram identificadas nesses 
pacientes. Além disso, a maioria teve internação prévia no período de um ano (53, 33%; n=16), 
sendo encontrada uma média de 1,8 internações entre os pacientes que apresentavam S. aureus, e 
entre aqueles com SCN, a média foi de 1,63 internações prévias.   

Atualmente são encontrados tanto MRSA adquirido na comunidade (CA-MRSA) como 
MRSA adquirido em hospital (HA-MRSA), sendo fatores de risco para o último a idade avançada, 
hospitalização prévia, uso de catéter intravascular, colonização prévia por MRSA, presença de 
feridas e/ou úlceras, uso prolongado de antibióticos e gravidade da doença. (HADDADIN, 
FAPPIANO e LIPSETT, 2002; HARDY, HAWKEY e OPPENHEIM, 2004). 
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Nesse contexto, o comprometimento sistêmico foi muito presente entre os entrevistados, 
na medida em que 76,92% dos pacientes internados apresentavam alguma alteração, com percentual 
maior entre aqueles com estafilococcia (83,33%; n=25), destacando-se a diabetes que foi 
referenciada em 44,00% (n=11) dos casos. No que concerne a presença de S.aureus, 77,78% (n=7) 
dos pacientes possuíam algum comprometimento sistêmico ou comorbidade, dentre os quais, 
57,14% (n=4) tinham hipertensão e diabetes. Quanto aos indivíduos com SCN, 85,71%(n=18) 
possuiam doenças sistêmicas, dentre os quais 77,78%(n=14) eram diabéticos e 27,78%(n=5) eram 
hipertensos (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Alterações sistêmicas ou comorbidades encontradas nos pacientes internados com laudo 
comprovado de estafilococcia no Hospital Regional do Seridó em Caicó-RN. 
 

No estudo realizado por Lisboa et al. (2007), descobriu-se que as bactérias mais 
frequentemente isoladas em infecções nasocomiais foram  S. aureus,  correspondendo a 43% dos 
casos, sendo que destes 63% eram cepas resistentes à meticilina (MRSA) e 64% dos isolados de S. 
aureus era resistente a oxacilina. Além disso, os pacientes que apresentavam doenças crônicas (por 
exemplo: diabetes e cardiopatia isquêmica) tinham quase sete vezes mais chances de apresentar 
infecção nasocomial.  

Entre os fatores considerados de risco para colonização e infecção por MRSA tem-se: 
idade avançada, sexo masculino, hospitalização prévia, tempo de internação, manter-se internado 
em UTI, possuir alguma doença crônica, estar sujeito ao tratamento prolongado com antibiótico, a 
presença e tamanho de uma ferida, contato com pacientes colonizados ou infectados e a presença de 
dispositivos de longa permanência invasivos (HADDADIN, FAPPIANO e LIPSETT, 2002). 
Assim, entre os diversos fatores descritos na literatura, a presença de ferida foi evidenciada no 
nosso estudo, e pode ser considerada um fator de risco para infecções por MRSA. Em 55,56% (n=5) 
dos casos onde os S.aureus estava presente e 38,10% (n=8) dos casos com presença de SCN, os 
pacientes envolvidos foram internados com diagnóstico de escara, pé diabético, erisipela ou 
ferimento. No estudo de Lisboa et al (2007), 5,7% das infecções aconteceram em feridas e 4,9% em 
pele e tecidos moles.  

No que se refere ao perfil sócio-econômico, os pacientes envolvidos na pesquisa eram 
casados em sua maioria (38,46%), moravam em casa própria (46,15%) com os filhos (64,10%), os 
quais tinham a maioria o número de três. Os resultados foram similares para os pacientes que 
tinham suas lesões infectadas por Staphylococcus spp., na medida que a maioria era casado (40% 
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n=12), morava em casa própria (66,67% n=20) e na companhia de filhos (63,33% n=19). Esses 
dados foram semelhantes em todos os grupos, independente se a bactéria envolvida era SCN ou S. 
aureus. Em todos os grupos, os pacientes tinham predominantemente mais de quatro filhos 
(pacientes com S. aureus- 44,44% / n=4; pacientes com SCN - 47,62% / n=10), embora em suas 
residências habitassem predominantemente 3 (26,67%n=8), 4 (23,33% n=7) ou 5(20,00% n=6) 
pessoas. Além disso, foi verificado que quase todos os pacientes apresentavam moradias cujas ruas 
eram calçadas ou asfaltadas, com eletricidade e água corrente na torneira, bem como residiam na 
zona urbana (tabela 1). No que concerne ao fornecimento de água e habitação em área rural, 
Stevens et al (2010) afirmaram que a falta de água corrente nas residências tem sido associada com 
aumento das taxas de infecções em pele e trato respiratório na zona rural do Alasca, pois diminui 
oportunidades de higienizar adequadamente as mãos e realizar higiene corporal. Nesse aspecto, os 
pacientes investigados apresentam situação favorável para realizar higine pessoal e diminuir a 
contaminação, caso sejam informados e conscientes da importância desse hábito para a saúde e 
prevenção de doenças. Quanto ao número de pessoas que residiam nas casas dos pacientes 
internados, houve variação entre os grupos (total de sujeitos da pesquisa, pacientes com 
Staphylococcus spp., e nos grupos com S. aureus ou SCN). A maioria variou entre três ou quatro 
membros na casa. Esses e outros dados sócio-demográficos podem ser melhor visualizados na 
tabela 1.  

 
Tabela 1: Características sócio-demográficas dos pacientes internados no Hospital Regional do 
Seridó. Caicó-RN, 2012. 

 
Os pacientes infectados por S.aureus estudaram por mais tempo, média de 3,44 anos de 

estudo, enquanto que os pacientes com SCN a média foi de 2,6 anos, entre os quais, 33,33% (n=7) 
eram analfabetos. Apesar disso, os pacientes com S. aureus têm uma condição sócio-econômica 
relativamente menor, quando levado em consideração a quantidade de eletrônicos e utensílios 
domésticos. Isso porque a maioria dos pacientes com S. aureus não possui aparelho de dvd 
(56,67%) e máquina de lavar (88,89%), além de ter apenas um celular (44,44%), diferentemente do 
encontrado nos pacientes com SCN em que a maioria relatou ter um aparelho de dvd (71,43%),  
uma máquina de lavar (61,90%), e portarem três ou mais aparelhos celulares (42,86%), conforme 
verificado na tabela 2. Ao considerar todos os sujeitos participantes da pesquisa, a maioria possuía 
uma televisão, um rádio e uma geladeira, embora em geral não tivessem computador, carro, moto, 
telefone fixo, acesso à internet e tv por assinatura (tabela 2).  No estudo de Lestari et al. (2010),  

 
Características sócio-demográficas 
   

Distribuição por grupo de pacientes (de 
acordo com tipo de infecção) 

Geral Staphylococus S.aureus SCN 
Estado civil casado ou junto 38,46% 43,33% 55,56% 33,33% 

Mora com os filhos 64,10% 63,33% 66,67% 61,90% 
Mora em residência própria 71,79% 70,00% 55,56% 71,43% 
Possui quatro filhos ou mais 43,59% 50,00% 44,44% 47,62% 

Residem na casa quatro pessoas 20,51% 26,67% 44,44% 14,29% 
Residem na casa três pessoas 30,77% 26,67% 11,11% 33,33% 

Residência com água corrente na torneira 94,87% 96,67% 100% 90,48% 
Residência com eletricidade 97,44% 100% 100% 95,24% 

Residência em rua calçada ou asfaltada 69,23% 70,00%, 66,67% 66,67% 
Residência situada em zona rural 10,26% 10,00% 11,11% 9,52% 

Residência situada em zona urbana 89,74% 90,00% 88,89% 90,48% 
Trabalha ou trabalhou a maior parte da 

vida na agricultura 
46,15% 50,00% 33,33% 57,14% 
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cujo objetivo era identificar determinantes de transporte de Staphylococcus aureus no hospital e na 
comunidade, verificou-se que não havia diferenças significativas entre as variáveis demográficas e  
socioeconômicas entre os dois grupos (hospital e comunidade), sendo as características mais 
frequentes em ambas populações: sexo feminino, procedente da zona urbana, com baixa renda, 
ensino fundamental completo e mais de 8 pessoas por domicílio (família). No estudo de Bratu et al. 
(2006) a população coberta pelos hospitais que tinham alta prevalência de S.aureus apresentava 
maior probabilidade de serem compostas por negros e hispânicos, mulheres, e com  menos de 18 
anos de idade. Além disso, eram frequentemente constituídas de indivíduos economicamente 
desfavorecidos, e tinham três ou mais pessoas por domicílio. 

 
Tabela 2: Quantidade e tipo de bens para a maioria dos pacientes internados no Hospital Regional 
do Seridó, de acordo com o tipo de infecção. Caicó-RN, 2012. 

 
 
      Bens  
 

Distribuição por grupo de pacientes ( de acordo com tipo de infecção) 
Geral Staphylococcus S.aureus SCN 

Nº de bens % Nº de bens % Nº de bens % Nº de bens % 

Televisão 1 56,41% 1 56,67% 1 55,56% 1 57,14% 
DVD 1 56,41% 1 56,67% 0 55,56% 1 71,43% 
Rádio 1 61,54% 1 63,33% 1 55,56% 1 66,67% 

Computador 0 71,79% 0 76,67% 0 100% 0 66,67% 
Carro 0 84,62% 0 83,33% 0 100% 0 76,19% 
Moto 0 74,36% 0 76,67% 0 100% 0 66,67% 

Máquina de 
Lavar 

1 51,28% 0 56,67% 0 88,89% 1 61,90% 

Geladeira 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 
Telefone Fixo 0 92,31% 0 90,00% 0 100% 0 85,71% 

Telefone 
Celular 

1 38,46% 1 40,00% 1 44,44% 3 ou + 42,86% 

Acesso à 
Internet 

0 79,49% 0 80,00% 0 100% 0 71,43% 

 
Quanto as profissões exercidas pelos pacientes, verifica-se a agricultura como a 

principal atividade laboral, seguida de motorista e empregada doméstica (figura 3).  
 

 
Figura 3: Trabalho exercido durante maior parte da vida dos pacientes com Staphylococcus spp. 
internados no Hospital Regional do Seridó. Caicó-RN, 2012. 
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A morbidade e mortalidade causadas por essas infecções são consideráveis, podendo-se 

apreciar fatores importantes nesses casos, como a discussão da transmissão de infecções por 
MRSA; a identificação de maneiras de prevenir estas infecções e a forma de tratar estes processos 
infecciosos (RATTI e SOUSA, 2009). Silva et al. (2010) verificaram que 43,7% dos profissionais 
da equipe de enfermagem não possuíam conhecimento sobre o motivo da resistência dos MRSA, 
embora o controle e a prevenção da disseminação dessas bactérias sejam essenciais para a prática da 
enfermagem e para a segurança do paciente. A compreensão e consciência de ser potencial 
disseminador desse microrganismo são fundamentais para a adoção cotidiana de medidas 
necessárias para interromper a cadeia de transmissão desses agentes, no ambiente de assistência à 
saúde (SILVA et al, 2010). 
 
CONCLUSÃO 
 

O estudo sugere que pacientes de sexo masculino, idosos acima de 68 anos, com 
comprometimento sistêmico, submetidos a outras internações dentro de um ano e admitidos para o 
tratamento de alguma lesão em pele, são pacientes de risco para infecção por S.aureus. Apesar de 
terem um maior nível de escolaridade, tem uma aparente pior condição sócio-econômica a partir da 
análise dos utensílios domésticos. Esse grupo deve ser tratado com maior cautela pelos profissionais 
de saúde, dando mais atenção a esses pacientes, no que dizem respeito à terapia antibiótica, 
cuidados básicos, como lavagem das mãos, orientações ao acompanhante, a fim de se evitar a 
disseminação de possíveis bactérias multirresistente. Existem na literatura poucos estudos com esse 
enfoque, devendo-se estimular a execução de outros estudos a fim de que se possa embasar melhor 
os resultados e confirmar esses grupos de risco.  
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RESUMO 

Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das famílias ou 
de grupos sociais ao qual ela pertencia. A educação infantil realizada de forma complementar a 
família é um fato recente, ampliando as suas oportunidades de interação social com outras crianças, 
com a aprendizagem de novas habilidades. O presente estudo teve como objetivo analisar o nível de 
competência de movimento em crianças matriculadas em creche. A pesquisa foi do tipo descritivo, 
utilizando como paradigma o modelo bioecológico proposto por Bronfenbrenner. A população foi 
composta por crianças matriculadas na creche Sonho Colorido em Mossoró/RN, sendo a amostra 
representada pela turma infantil I, composta de 14 crianças, sendo 04 do sexo masculino e 10 do 
sexo feminino no turno da manhã com idade de quatro anos. Como instrumento de medida foi 
utilizado para a avaliação motora a Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) proposta 
por Henderson, Sugden (1992) e às características do ambiente familiar os tutores responderão ao 
questionário Affordances in the Home Enviroment for Motor Development- AHMED proposto por 
Rodrigues, Gabbard (2007).  Para análise foi utilizado o teste t de student para verificar as possíveis 
diferenças entre os sexos ao nível de significância de 5%. Como resultado encontrou-se para 
AHEMD entre meninos e meninas (t = 0,778; p = 0,452), pra CHECKLIST (t = 2,43; p = 0,032*) e 
para a idade  ( t =  - 0,61; p = 0,568) onde não encontrou-se diferença.  Assim, podemos concluir 
que o ambiente familiar provavelmente esteja contribuindo para um maior repertório motor das 
crianças do sexo feminino e que as oportunidades de movimento no espaço interior estejam 
refletindo nas atividades diárias do contexto escolar.  

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento motor, habilidades motoras e escolares. 

 INTRODUÇÃO 

 

        Ao ingressar na creche ou na pré – escola, as crianças de zero a seis anos têm 
ampliadas as suas oportunidades de interação social com outras crianças, bem como a aprendizagem 
de novas habilidades. Este local educacional é adequado para interação com os tutores das crianças, 
sendo definindo no Art 277 da Constituição Federal/ 1988 que é dever da família, da sociedade e do 
estado assegura a criança e ao adolescente com absoluta prioridade, a vida, saúde alimentação e 
educação, dentre outros (CRAIDY, KAERCHER, 2008). 

       Aspectos do cotidiano vêm alterando as atividades diárias das crianças. Se o avanço 
tecnológico trona-se um aliado para alguns grupos musculares principalmente os da motricidade 
fina (atividades manuais), caso específicos dos jogos eletrônicos. Por outro lado, uma falta de 
atividades físicas diárias, onde envolva um maior numero de grupos musculares, sofrem influências 
pela falta de segurança as questões climáticas contribuindo para inatividades e sedentarismo.           

        Sendo a atividades motoras um dos pilares da proficiência motora, concretizando, dessa 
forma, um componente fundamental da criança, sendo fator importante do seu cotidiano em 
diferentes ambientes ou envolvimentos: casa, escola, amigos e parceiros, grupos organizados, etc. 
Torna-se uma qualidade básica para realização de tarefas diárias e controlar seu corpo de forma 
mais eficiente no tempo e no espaço. (MALINA; BOUCHARD, 2002; FARIAS; SALVADOR, 
2005). 

       Avaliar competência de movimentação da criança através de testes motores torna-se 
ferramentas essências para professores de creche, pois podemos identificar possíveis perturbações e  
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baixos índices nos níveis de habilidades, pois a atividade motora e considerada como um dos pilares 
da proficiência motora, concretizando, dessa forma, um componente fundamental da criança, 
constituindo-se como um fator importante do seu cotidiano em diferentes ambientes ou 
envolvimentos: casa, escola, amigos e parceiros, grupos organizados, etc. (MALINA; 
BOUCHARD, 2002; CARDOSO, SILVA, SILVA, VASCONCELOS, 2009). 

Atualmente os estudos em desenvolvimento infantil recebem uma grande influência das 
teorias ecológicas, observando a criança de forma holística com suas competências, motoras, 
cognitivas e afetivas. Biscegli et al. (2007) correlacionando estado nutricional e desenvolvimento 
psicomotor em crianças de creche,  encontrou uma grande correlação entre alta prevalência de 
distúrbios nutricionais e atraso no desenvolvimento motor, alertando também para questões da 
interferências de fatores sócio econômicos e culturais no crescimento e desenvolvimento infantil.  

Num estudo realizado em ambientes domésticos no Ceará - Brasil, Nobre et. al. (2009) 
entrevistaram 128 tutores responsáveis por crianças com idade entre 18 e 42 meses, encontraram 
resultados bastante preocupantes, pois mostram uma prevalência da inadequação das estruturas 
arquitetônicas das residências favorecedoras do desenvolvimento motor e a inexistência de 
materiais suficientes ao desenvolvimento da motricidade grossa e fina de crianças. Portanto, ao se 
constatar que, de maneira geral, que as Affordances presentes no microssistema (Família) 
mostraram insuficiência para promover o desenvolvimento motor das crianças. 

Tandradeet al (2005), observando a associação do ambiente familiar e o 
desenvolvimento cognitivo infantil,a escolaridade materna e as qualidades das estimulações 
oferecidas as crianças encontrou grande correlação entre a importância do estimulo domestico e o 
nível  de desenvolvimento cognitivo infantil. Estudos sobre os níveis de aquisição de habilidades 
em crianças vêm demonstrado que o movimento quando enriquecido e bem orientados podem 
influenciar no que e como aprender, melhorando a foram com o mesmo interage nos cenários de 
aquisição.  

Palma, Pereira, Valentini (2009) investigando a influencia de distintos programas de 
movimento sobre o desenvolvimento motor de pré - escolares com diferentes níveis de habilidade, 
com 70 crianças com idade entre 5 e 6 anos que freqüentam uma creche na cidade de Braga em 
Portugal, confirmaram a importância de implementação de programas de movimento para crianças 
de terna idade, com espaços,  materiais e instrução adequadas, em que a oferta de atividades 
contemple suas necessidades de jogo, de tal forma a garantir que, independentemente de seus níveis 
de habilidade, possam apresentar progressos em suas aprendizagem. 
Sendo a creche um local de novas descobertas e que deveria planejar atividades para o 
desenvolvimento de uma alfabetização motora da criança, torna-se um contexto para realização de 
estudos nesta perspectiva. Assim, baseado nesses aspectos, formulamos nosso objetivo geral 
Analisar o nível de competência de movimento em crianças matriculadas em creches na cidade de 
Mossoró. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

        Pesquisa do tipo descritiva objetivando-se analisar as competências de movimento em 
crianças matriculadas. A população foi composta por 14 Crianças de ambos os sexos matriculado na 
Creche Sonho Colorido em Mossoró/RN na turma infantil I, sendo 4 do sexo masculino e 10 do 
sexo feminino, turno da manhã, idade de quatro anos participantes do estudo 
espontaneamente.Como instrumento de medida foi utilizado o (Checklist) : Movement Assessment 

Battery for Children (M-ABC) - Henderson, Sugden (1992) O “Checklist” da bateria de Movimento 
ABC foi elaborado para ser utilizado por professores e outros profissionais, bem como pais visando 
proporcionar um primeiro contato com a avaliação de dificuldades de movimento. Pode ser usado 
de várias formas, fornecendo, em poucos minutos, tanto uma breve descrição simplificada das 
habilidades atuais da criança, ou poderá acumular informações por um longo período de tempo, a 
partir de observações por uma semana ou mais. Ele auxilia a identificar os problemas da criança e 
uma pontuação alta implica na descoberta da existência de dificuldades expressivas. e o 
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Questionário: Affordances in the Home Enviroment for Motor Development – AHMED, Rodrigues, 
Gabbard (2007). O “Checklist” é composto de 5 (cinco) partes. As primeiras 4 (quatro) tratam  
progressivamente de interações complexas entre a criança e o ambiente físico. A quinta preocupa-se 
com a variação do comportamento que pode afetar o desempenho da criança sendo, portanto, 
relevante para a interpretação do “Checklist” como um todo.  Para o Questionário. O tutor 
(responsável) da criança recebeu o questionário na escola respondeu e devolveu a professora 
durante a aula onde o aluno foi observado durante seu contexto diário. O tratamento estatisco 
atendeu aos conceitos de cientificidade em consonância às considerações básicas do tratamento 
estatístico, a fim de manter-se a cientificidade da pesquisa, em que se considere o nível de 
significância de p < 0,05, isto é, 95% de probabilidade para as afirmativas e/ou negativas, denotadas 
durante as investigações. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, com medidas 
de tendência centra de distribuição de freqüência e o teste U de Mann – Whitney para dados não 
paramétricos ou teste t de student para dados paramétricos para verificar as possíveis diferenças 
entre os sexos ao nível de significância de 5%. 
 
RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Observando a tabela 01, podemos analisar que as oportunidades oferecidas em casa para as 
crianças, não mostraram muita diferença significativas, embora para as do sexo feminino de acordo 
com os dados obtidos da tabela, mostram que diante o espaço exterior tiveram média de 50 % 
FRACO e 40 % BOM, obtendo mais oportunidades de brincar, correr e utilizar seus brinquedos 
como bolas, jogos de montar, materiais locomotores como triciclos, carrinhos, devido suas casas 
terem um  espaço mais amplo comparados ao espaço exterior das residências do sexo masculino 
que tiveram com media de 75 % FRACO e 25 % BOM. 
 

Tabela 01- Percentual de oportunidades e estímulos motores presentes nas residências de acordo 
com o sexo.  
Fatores Sexo Classificação % 

  
Muito Fraco Fraco Bom Muito Bom Ótimo 

Espaço Exterior M 
 

75 25 
  

 
F 10 50 40 

  Espaço Interior M 
  

25 75 
 

 
F 

  
10 90 

 V. de Estimulação M 
  

25 75 
 

 
F 10 20 10 60 

 Motricidade Fina M 
 

50 50 
  

 
F 50 20 30 

  Motricidade Grossa M 25 
 

75 
  

 
F 50 20 20 10 

  
Neste caso, o sexo feminino respondeu aos objetivos e oportunidades voltadas a estímulos 

motores, das crianças, no espaço interior das residências das crianças do sexo feminino obtiveram 
(90 %) com relação ao sexo masculino que foi (75 %), já a motricidade fina dos sexos masculinos 
tiveram média de (50 %) FRACO e (50 %) BOM, enquanto o sexo feminino teve (20 %) FRACO e 
(30 %) BOM, em relação a média da motricidade grossa do sexo masculino (25%) FRACO e  (75 
%)  BOM enquanto o sexo feminino obteve média de (50%)  FRACO e (30%) BOM, mesmo assim 
a motricidade grossa ofertadas em casa para  ambos os sexos não mostraram muita diferencia 
significativa. 

De acordo com Biscegli et al (2007) sabe-se que os primeiros anos de vida, são importantes 
para a aquisição dos conhecimentos e habilidades, motivo pelo qual é importante promover o 
desenvolvimento infantil  na escola, falam também sobre á importância da relação entre 
profissionais e família para um bom desenvolvimento da criança. Citam também que a criança 

Anais do VIII SIC 1080

ISBN 978-85-7621-051-1



necessita muito do convívio da creche, sendo fundamental para seu desenvolvimento, pois o 
ambiente e o resultado da interação entre as características biológicas da criança e os fatores 
culturais e sociais que ela esta inserida.  

Segundo Glória, Araújo (2007), os mesmos citam que a criança precisa de um ambiente que 
a prepare e a estimule para poder usar suas capacidades e quanto mais ricas forem suas situações 
vividas, melhor será seu desenvolvimento num todo. 

Já Tolocko, Brollo (2010) diz que devido as mudanças na sociedade, alterou-se muito o 
estilo de vida das crianças, diminuindo assim suas possibilidades de movimento em decorrência do 
trafego urbano, da violência nas ruas, pouco espaço público para realizarem suas brincadeiras, 
também não deixando de comentar que elas habitam em casas ou apartamentos pequenos, vivem 
com pouco estímulo,assim passam a serem classificadas como pessoas sedentárias. 

Pellegrine, Basela (2007) diz que as brincadeiras de correr, pular corda, e várias outras 
proporcionam bom desenvolvimento. Cabral, (2007) relata que a criança que tem boa coordenação 
motora, e também uma prática de estimulações em atividades realizadas, permite ao cérebro mais 
estímulos para que haja um equilíbrio em seus estímulos. Portanto e importante que as crianças 
tenham mais oportunidades de estímulos, que suas famílias proporcionem mais espaço para elas se 
desenvolverem e obtêm um resultado positivo no que diz respeito ao desenvolvimento motor da 
criança. 

  
Tabela 02- Diferença de médias entre AHEMD, CHECKLIST e IDADE para ambos os sexos.  

Variáveis Sexo N X Sd F T Sig 

        AHEMD 1(M) 4 13,00 3,36 0,516 0,778 0,452 

 
2 (F) 10 11,80 2,29 

   CHECKLIST 1 (M) 4 91,00 5,09 2,13 2,43 0,032* 

 
2 (F) 10 86,30 2,35 

   IDADE 1 (M) 4 47,50 3,87 0,383 -0,61 0,568 
  2 (F) 10 48,60 3,47       
* Diferença significativa para p≤0,05;  

      
 

Na Tabela 02 ,quando observamos os dados da tabela, vemos que no AHEMD não há uma 
diferença significativa para as atividades realizadas em casa, tendo o (p = 0.452) para ambos os 
sexos. Já observamos na tabela que no CHECKLIST  nas atividades realizadas no ambiente escolar 
houve uma diferença significativa tendo (p= 0,032), no que diz respeito que o sexo feminino  são 
mais estimuladas que o masculino. Dessa forma o sexo feminino possui mais estímulo que o sexo 
masculino, devido elas serem mais inquietas, demonstrarem mais rapidez em vestir uma roupa, 
calçar um sapato, receber uma bola, correr ou pular de uma perna só sem ajuda e estarem mais 
ativas para participarem de competições. 

De acordo com Berlezeet al (2007) esses autores citam que os fatores ambientais interferem 
no desenvolvimento da criança, tanto nos aspectos motores como físicos. Os ambientes que eles 
estão inseridos exercem grandes influências nos seus hábitos diários, por isso que o 
desenvolvimento motor deles deve ser bem estimulado para não ocorrer problemas no futuro. 

Andrade et al (2004) diz que para cada idade o movimento toma características 
significativas e apresenta aquisição ou aparição de determinados comportamentos motores de 
importância para o desenvolvimento da criança que se divide em três categorias: são eles os 
movimentos Estabilizadores de equilíbrio e sustentação, Locomotores são a mudança de locomoção 
e por fim  os Manipulativos sendo constituídos  de apreensão e recepção de objetos, esses autores 
citam que e de acordo com a faixa etária que esses movimentos estão em estágios e fases diferentes. 

Outro fator que provavelmente possa estar interferindo venha ser a falta de motivação e 
afetividade por parte dos meninos, contribuindo muito para tais resultados. Assim Biscegli et al 
(2007) confirmam que o ambiente escolar e fundamental para a socialização e desenvolvimento da 
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criança e que as brincadeira são muito importante para o desenvolvimento infantil como também a 
integração das competências cognitivas, motora e afetiva da criança. 

Em relação às idades, não houve diferencia significativa (p = 0,568), em relação ao sexo o 
que reforça uma homogeneidade da turma em estudo.   
 
Tabela 03- Classificação para o AHEMD e CHECKLIST para ambos os sexos.  

Variáveis Sexo Classificação % 

  
Média Baixo 

AHEMD 1 75% 25% 

 
2 80% 20% 

CHECKLIST 
 

Prob. Mov. Def) Em Perigo 

 
1 75% 25% 

  2 0% 100% 
 
Porém no CHECKLIST, podemos observar o ambiente escolar de cada individuo e 

encontramos que a probabilidade de movimento com indefinido atingiu uma média de 75 % 
traduzindo que os meninos no ambiente escolar estão com mais dificuldades de realizar as tarefas 
como vestir uma roupa, abotoar um botão, amarrar os cadarços de um sapato, segurar instrumentos 
usando tensão e pressão apropriada como tesoura, lápis, reconhecer as próprias partes do corpo, ou 
seja atividade da vida diária, necessitem de maiores estímulos. 

Contrapondo, as crianças do sexo feminino apresentam 100% na categoria de perigo, mais 
sua probabilidade de movimento indefinido esteja igual a 0% demonstrando melhores 
oportunidades de movimento no ambiente familiar interior e exterior contribuindo com um bom 
espaço para brincar dentro e fora de sua residência. 

Com relação ás variáveis do AHEMD e CHECKLIST, Andrade et al (2005), diz que a 
família desempenha um papel importante para o desenvolvimento cognitivo infantil da criança, o 
contato com a família proporciona uma boa estimulação, cuidados  e principalmente educação nessa 
fase que a criança vive. 

Santos, Moura (2002) afirmam que a escola é de fundamental importância, sendo um 
ambiente favorável onde as crianças possam ter um desenvolvimento harmonioso. Assim, podemos 
evidenciar que na Tabela 03 o resultado do AHEMD não obteve uma média diferente entre os 
sexos, sendo que as médias para o sexo feminino e masculino foram muito próximas, tanto para a 
categoria média como para categoria baixa. 

Portanto, de acordo com Neto et al (2007) eles afirmam que o desenvolvimento humano é 
bastante influenciado por alguns fatores, sendo eles aspectos cognitivos, afetivos e motores, dessa 
forma entendemos que o desenvolvimento de uma criança não acontece em um processo rápido,mas 
ele e continuo e acontece durante toda a vida, sendo que pode ser acelerado quando o individuo 
possuem um grão de estimulo mais acelerado o que aconteceu com o estudo feito com relação ao 
sexo feminino desse estudo. 

Assim, as atividades realizadas no ambiente familiar, a classificação do AHEMD teve quase 
o mesmo resultado, portanto essa categoria se encontra num ponto mediano, sendo que no ambiente 
escolar os de sexo masculino apresentaram mais dificuldades que o feminino. 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Ao ambiente familiar e os fatores do AHEMD as meninas apresentaram melhores valores 
somente para os estímulos da categoria de espaço interior. Ao comparar entre os sexos em relação 
ao AHEMD não foi encontrada diferença de oportunidades motoras para o ambiente familiar num 
todo. Porem as atividades na escola demonstrou diferenças significativas de uma melhor adaptação 
entre a pessoa e o ambiente para o sexo feminino. Evidenciar-se assim que as meninas 
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demonstraram num âmbito mais abrangente uma maior desenvoltura motora e de estimulação, tanto 
no ambiente familiar com na escola. 

Assim, podemos concluir que o ambiente familiar provavelmente esteja contribuindo para 
um maior repertório motor das crianças do sexo feminino e que as oportunidades de movimento no 
espaço interior estejam refletindo nas atividades diárias do contexto escolar.  
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RESUMO: Os macroinvertebrados são importantes decompositores de detritos, sendo amplamente 
utilizados como bioindicadores de qualidade de água, devido a seu hábito sedentário e ciclos de 
vida curtos que permitem que eles reflitam rapidamente as modificações ambientais na estrutura das 
suas populações e comunidades, para estudo da comunidade deste organismos são utilizadas coletas 
de sedimento com o uso de draga, pegador ou de substrato artificial. A realização desse trabalho 
teve como objetivo determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em substrato artificial 
(brita) e natural (sedimento); Verificar influencia do substrato artificial na composição e riqueza 
taxonômica dos macroinvertebrados bentônicos. Foram realizadas 2 coletas, as quais iniciaram-se a 
partir de 60 dias após a montagem do experimento com intervalos de 60 dias. Em cada coleta, 
foram retiradas 2 gaiolas de britas, como também foram coletadas amostras de sedimentos 
utilizando draga de Van Veen (2 dragas por coleta) para ser utilizado como comparativo da 
eficiência dos substratos artificiais. O experimento foi montado em um trecho do Rio Apodi-
Mossoró, dentro da zona urbana da cidade de Mossoró-RN, na área do IBAMA-Mossoró. Os 
organismos encontrados foram triados em bandejas plásticas e conservados em álcool a 70%. Foram 
encontrados 1.573 indivíduos com maior abundância de gastrópodes. Os grupos tróficos funcionais 
presentes foram: detritívoro, herbívoro-coletor, raspador, filtrador, predador. Os dois substratos 
foram eficientes com relação à riqueza taxonômica e abundância, sendo o substrato artificial o que 
apresentou maior quantidade de indivíduos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Macroinvertebrados bentônicos; substrato artificial; Rio. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O estudo da qualidade da água em ambientes lóticos nos últimos anos, tem se tornado cada 
vez mais importante devido a grande ação antrópica sobre esse ambiente, atividades como a 
agricultura, construção de barragens e o crescimento das cidades entorno desses ambientes, vem 
causando alterações cada vez mais negativas. Os rios integram tudo que acontece nas áreas de 
entorno, considerando-se o uso e ocupação do solo (CALLISTO et al., 2001). 

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos constitui um grupo de organismos de água 
doce que colonizam tanto ambientes lênticos como lóticos (RIBEIRO e UIEDA, 2005; MERRIT e 
CUMMINS, 1996). Por serem um grupo extremamente sensível à mudanças ambientais, os 
macroinvertebrados vem sendo estudados cada vez mais em análises preliminares das condições 
ambientais. Qualquer impacto por ação antrópica em um ambiente, seja ele lótico ou lêntico é 
perceptível primeiramente na variedade ou presença de certos macroinvertebrados no ecossistema 
impactado. Entre esses organismos os insetos se destacam em relação à diversidade e abundância. 
Sua distribuição está relacionada a características morfométricas e físico-químicas do ambiente, à 
disponibilidade de recursos e ao hábito das espécies (RIBEIRO e UIEDA, 2005; BOLTOVSKOY  
et al., 1995. MERRIT e CUMMINS, 1996). 
 Esses organismos são considerados bioindicadores porque, em determinadas condições 
ambientais, os grupos mais resistentes podem se tornar numericamente dominantes, enquanto outros 
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mais sensíveis podem se tornar raros ou ausentes (BRIGANTE et al., 2003), isso nos permite 
avaliar de forma prática os efeitos causados por poluição nos ambientes aquáticos continentais. 

O uso de substratos artificiais padronizados tem sido utilizado como uma forma de amenizar 
os problemas de variabilidade dos substratos naturais nos diferentes locais a serem estudados, sendo 
uma técnica empregada desde 1930 (GUERESCHI, 2004). 

Os substratos artificiais são artefatos que procuram imitar, de forma parecida, as 
características do ambiente a ser amostrado, contendo material disponibilizado para a colonização 
por organismos bentônicos (BICUDO e BICUDO, 2004). Outras vantagens da utilização dos 
substratos artificiais são: a redução da variabilidade entre as amostras; maior controle das variáveis 
sobre o estudo; amostragens não destrutivas no ambiente estudado; amostradores baratos e de fácil 
confecção; unidade amostral com menor quantidade de material estranho, permitindo uma triagem 
mais rápida (BICUDO e BICUDO, 2004). 

A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superficie de 14.276 km2, correspondendo a cerca 
de 26,8% do território do estado do Rio Grande do Norte. O Rio Apodi-Mossoró é o principal rio 
que do nome a bacia, nascendo no Oeste e depois de percorrer 210 km desagua no Litoral Norte. A 
Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró, banha cerca de 28% da superficie do estado e apresenta o 
Apodi-Mossoro como o seu principal curso d'agua (PAIVA SOBRINHO, 1999). Esse rio já foi 
navegável por pequenas embarcações, se tornando na época umas das principais rotas comerciais 
que ligavam a cidade de Mossoró, ao porto de Areia Branca no litoral da Costa Branca, mas com a 
construção de diversos barramentos em seu leito esta navegação entre o rio e o mar fica restrita ao 
barramento da comunidade de Passagem de Pedras.  

Esse trabalho teve como objetivo determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em 
substrato artificial (brita) e natural (sedimento); Verificar influencia do substrato artificial na 
composição e riqueza taxonômica dos macroinvertebrados bentônicos; Identificar os grupos 
funcionais de alimentação da fauna de invertebrados presentes no substrato artificial e natural. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi montado em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona urbana da 
cidade de Mossoró-RN (Figura 1a), na área do IBAMA-Mossoró (Figura 1b), a 5'11”49,13º de 
latitude sul e 37'20”08,25º de longitude oeste. Para o estudo da colonização dos macroinvertebrados 
foi utilizado brita (substrato artificial) para comparação com sedimento do leito do rio (substrato 
natural) (Figuras 2a e 2b). Foram confeccionadas gaiolas com tela de polietileno com 2 cm de 
abertura de malha contendo um conjunto de aproximadamente 300 pedras de brita; Dez gaiolas 
foram distribuídas aleatoriamente na região marginal do Rio Apodi-Mossoró a uma distancia de 
aproximadamente 1 m da margem e a uma profundidade máxima de 0,30 m. Foram realizadas 2 
coletas, as quais iniciaram a partir de 60 dias após a montagem do experimento com intervalos de 
60 dias. Em cada coleta, foram retiradas 2 gaiolas de britas, como também foram coletadas amostras 
de sedimentos utilizando draga de Van Veen (2 dragas por coleta) para ser utilizado como 
comparativo da eficiências dos substratos artificiais. A utilização de gaiolas excedentes foi 
necessária para garantir o numero mínimo de coletas por se tratar de um ambiente publico e que 
está sujeito a interferência externas. Os substratos coletados foram lavados em campo com água 
corrente utilizando-se peneiras sequenciais de 500 μm e 200 μm de abertura de malha. O material 
lavado foram transferido para depósitos plásticos etiquetados, fixado em alcool a 70% e conduzidos 
ao laboratório. A triagem foi realizada no laboratório de biologia da UERN sob bandejas 
transiluminadas. A identificação dos invertebrados foi feita sob microscópio estereoscópico e a 
classificação com auxilio de bibliografias especializadas. Os dados foram analisados 
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qualitativamente através de distribuição de frequências e quantitativamente levando em 
consideração a área da draga e das gaiolas. 
 

 

 
 

Figura 1a: Localização geográfica da cidade de                       Figura 1b: Local das coletas na zona urbana 
Mossoró  
 
 

            
Figura 2a: Substrato artificial (brita)                               Figura 2b: Sedimento do leito do Rio 
                   

 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram encontrados 1.573 indivíduos com uma maior abundância de gastrópodes 1.322 
indivíduos divididos em 5 táxons,  seguido do filo annelidae 225, hexapoda 16 e crustáceo 1 
individuo. Também verifica-se que a maior variedade taxonômica também pertence a esse filo. Os 
grupos tróficos funcionais presentes foram: detritívoro, herbívoro-coletor, raspador, filtrador, 
predador (Tabelas 01 e 02). 
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Tabela 1: Frequência absoluta e grupo funcional em número de organismos/m2 coletados em um 
trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró. 

Táxon Grupo Funcional Coleta 1 Coleta 2 
Draga Sub.artificial Draga Sub.artificial 

Mollusca      
Melanoide Detritivoro 243 203 374 390 
Pomacea  Coletor 1 9 19 23 

Biomphalaria Raspador 7 - 12 38 
Bivalvia Filtrador - - 1 8 
Physidae Detritivoro - - - 3 
Insecta - - - - - 

Hydrophilidae Coletor - - - 1 
Corixidae Predador - 1 - 3 

Chyronomidae Coletor 5 2 3 1 
Annelida - - - - - 

Oligochaeta Filtrador - - 81 144 
Crustacea - - - - - 
Decapoda Predador - - - 1 

 
 
Tabela 2: Frequência relativa, e grupo trófico funcionais dos organismos Coletados em um trecho 
urbano do Rio Apodi-Mossoró. 

Táxon Grupo Funcional Coleta 1 Coleta 2 
 - Draga Sub.artidicial Draga Sub.artificial 

Mollusca      
Melanoide Detritivoro 3037,5 5623,1 4675 10803 
Pomacea Coletor 12,5 249,3 237,5 637,1 

Biomphalaria Raspador 87,5 - 150 1052,6 
Bivalvia Filtrador - - 12,5 221,6 
Physidae Detritivoro - - - 83,1 
Insecta - - - - - 

Hydrophilidae Coletor - - - 27,7 
Corixidae Predador - 27,7 - 83,1 

Chyronomidae Coletor 62,5 55,4 37,5 27,7 
Annelida - - - - - 

Oligochaeta Filtrador - - 1012,5 3988,8 
Crustacea - - - - - 
Decapoda Predador - - - 27,7 

 
Verifica-se uma maior riqueza taxonômica como também maior abundância no substrato 

artificial que utilizou gaiolas com brita. Esta constatação na segunda coleta é mais presente uma vez 

Anais do VIII SIC 1089

ISBN 978-85-7621-051-1



1 Discente do curso de Ciencias Biologicas - FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: pedropg1@msn.com 
2 docente do DECB - FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: irondantas@uern.br 
3, 4, 5 Discente do curso de Ciencias Biologicas- FANAT, Campus Central, UERN; E-mail:janayclesi@gmail.com; 
tarissis@yahoo.com.br; wesleyrod25@hotmail.com 
 

que o substrato artificial permaneceu no leito do rio por um período de cinco meses favorecendo a 
colonização dos macroinvertebrados neste substrato. 
 
CONCLUSÃO 
 

Os dois substratos foram eficientes com relação à riqueza taxonômica e abundância, sendo o 
substrato artificial o que apresentou maior quantidade de indivíduos; 

O grupo funcional mais presente foi detritívoro  e coletor; 
Necessita-se repetir este experimento com um maior número de amostras. 
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CONCEPÇÃO DE SAÚDE/DOENÇA QUE PERMEIA A FORMAÇÃO DO 
ENFERMEIRO: (IN)COERÊNCIA ENTRE INTENÇÃO E GESTO 

Claudielly Ferreira da Silva1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2 

 

RESUMO  
 
O presente artigo teve como objetivo discutir a concepção de saúde/doença que permeia a 
formação do enfermeiro na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte- FAEN/UERN. Tentando responder a esse objetivo levantamos as 
concepções de saúde/doença que permeiam os projetos de intervenção construídos por ocasião 
do estágio supervisionado do oitavo e nono período da FAEN/UERN, referentes aos 
semestres 2010.2 e 2011.1, respectivamente. Os dados apreendidos sofreram leituras 
sucessivas na perspectiva de identificar categorias. Após este momento o material foi 
submetido a um novo exame onde estabelecemos as relações e associações entre eles e, assim, 
passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse movimento buscou ampliar 
o campo de informações, produzindo um novo conhecimento. A análise desse material 
possibilitou a percepção das disparidades entre intenção e gesto, ou seja, existe uma intenção 
explícita no Projeto Político-Pedagógico da instituição em formar enfermeiros considerando a 
concepção ampliada sobre o processo saúde/doença, evidenciada pelo Movimento da Reforma 
Sanitária Brasileira. No entanto, ao traduzir em gesto, percebemos que os acadêmicos 
apreendem a importância da concepção para a reorientação do trabalho em 
saúde/enfermagem, porém, durante o Estágio, em geral, não conseguem avançar, e constroem 
estratégias para o enfrentamento dos problemas identificados na realidade, ancoradas em uma 
concepção multicausal como explicativa para o processo saúde/doença. Concluímos que, essa 
forma de pensar/fazer em saúde fragiliza a formação política, uma vez que não possibilita o 
compromisso do enfermeiro com a transformação de uma determinada realidade de exclusão 
social. 
 
PALAVRAS - CHAVE: Concepção de saúde/doença; Estágio; Formação em Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Ao adentrar na universidade o acadêmico traz consigo uma série de concepções 

construídas em sua vida. Essas concepções são marcadas, muitas vezes, pelas ideologias 
dominantes da sociedade, que visam capturar o pensamento crítico e dessa forma exercer o 
“controle” da sociedade para atender ao modelo econômico hegemônico, dependendo da 
correlação de forças estabelecidas. É nesse sentido que as concepções de “saúde” e “doença” 
são concebidas, advindas de uma forma de pensar/fazer pautadas no modelo flexneriano, 
hegemônico na saúde/enfermagem.  

As discussões que visam à ruptura com esse pensar/fazer hegemônico, são 
desencadeadas desde o primeiro período da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), em especial, por meio de disciplinas como: 
Fundamentos da Sociologia, Fundamentos da Filosofia e mais fortemente a Universidade e a 
produção da Força de Trabalho em Enfermagem, e se estendem por toda a matriz curricular 
do curso.  

A necessidade de compreensão e exercício de uma nova concepção de saúde/doença é 
evidenciada na década de 1980, período de efervescência do Movimento de Reforma Sanitária 
Brasileira e consolidação do Sistema Único de Saúde. Neste cenário, saúde passa a ser 
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considerada não mais enquanto ausência de doença, mas sim, como produto da relação da 
inserção dos indivíduos nos processos de produção e reprodução social.  

Este cenário contribuiu para o fortalecimento, na enfermagem, da preocupação em 
torno da necessidade da construção de um pensamento crítico, identificando na formação, um 
dos espaços, para o alicerce e consolidação dessas reflexões.  

Ressaltamos que esse novo saber/fazer em saúde/enfermagem, requer a formação de 
profissionais cada vez mais coerentes com o SUS e com a concepção de determinação social 
do processo saúde/doença. Profissionais que busquem romper com o modelo flexneriano 
vigente, avançando para uma prática em saúde ampliada, compreendendo o homem na sua 
integralidade.  

Esse debate foi inserido na FAEN em 1986, advindo de inquietações da própria 
categoria, determinando a necessidade de reorientação da formação, culminando com a 
construção de um Projeto Político Pedagógico – PPP. Essa construção foi iniciada em 1986 e 
a implementação do PPP ocorreu à partir de 1996.  

O referido PPP incorporou a concepção de Determinação Social do Processo 
Saúde/Doença na tentativa de superar a concepção uni e multicausal que embasa o modelo 
flexneriano de organização da formação em saúde que fragmenta o sujeito, a sociedade, e a 
construção do conhecimento. Importante ressaltar que esse novo PPP é produto da reflexão de 
diversos atores sociais, entre os quais citamos discentes, docentes, enfermeiros do serviço, 
entre outros.   

No entanto, o que percebemos é um descompasso entre intenção e gesto. Nos 
momentos reservados ao estágio, os discentes voltam-se apenas ao exercício da técnica, e dele 
é cobrada a habilidade ao realizar procedimentos, inviabilizando o pensamento crítico, e 
consequentemente o exercício de uma intervenção nos problemas e determinantes do processo 
saúde/doença da população, reforçando a prática curativa, individualizada e centrada na 
técnica. 

Essa problemática se constituiu em objeto de estudo que tem como objetivo discutir a 
concepção de saúde/doença que permeia a formação do enfermeiro. Tentando responder a 
esse questionamento levantamos as concepções de saúde/doença que permeia os projetos de 
intervenção construídos no estágio supervisionado, identificando também a concepção 
hegemônica nos projetos de intervenção. Por fim, estabelecemos a relação entre as 
concepções presentes nos projetos de intervenção e a que orienta o processo de formação na 
FAEN/UERN. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para alcance dos objetivos propostos o estudo buscou apreender o objeto em sua 
essência, considerando a sua especificidade, suas articulações e determinações históricas 
concretas. Foi operacionalizado em dois momentos. No primeiro foi realizada uma criteriosa 
revisão bibliográfica sobre o movimento de reforma sanitária brasileira como espaço 
privilegiado para a incorporação da concepção de saúde/ doença, identificando os 
desdobramentos para a formação em saúde/enfermagem.  

O segundo momento, se constituiu em estudo sobre os documentos relativos ao 
processo de (re)orientação da formação do enfermeiro, em nível nacional e local. Em nível 
local, procedemos à leitura e interpretação, em especial, do Projeto Político-Pedagógico da 
FAEN/UERN, implementado a partir de 1996; dos projetos de intervenção construídos por 
ocasião do estágio curricular, no oitavo e nono período da FAEN/UERN, referentes aos 
semestres 2010.2 e 2011.1, respectivamente. Esses projetos foram identificados com o 
pseudônimo “Projeto de Intervenção (PI)”, seguidos da numeração de 1(um) a 8 (oito). Não 
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foram parte constituinte desse estudo, os projetos de intervenção construídos por ocasião de 
disciplinas que não conformam o estágio supervisionado.  

A análise dos dados foi desenvolvida em um movimento concatenado. Os dados 
apreendidos sofreram leituras sucessivas na perspectiva de identificar categorias. Após este 
momento o material foi submetido a um novo exame onde foram estabelecidas relações e 
associações entre eles e, assim, passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. 
Esse movimento visa ampliar o campo de informações, produzindo um novo conhecimento.  

Esta pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, uma vez que se trata de estudo de 
documentos que estão acessíveis à consulta pública na coordenação de estágio da FAEN e na 
biblioteca setorial. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O desenvolvimento desse estudo foi permeado por um grande desafio, ou seja, a 

inexistência de um acervo contendo os Projetos de Intervenção (PI). Na FAEN/UERN não 
existe um arquivo desses relatórios, o que impossibilita e/ou dificulta pesquisas e/ou a 
(re)avaliação dos projetos de intervenção.  Apesar dessa adversidade, continuamos com a 
pesquisa, enviamos e-mails aos egressos solicitando material. No entanto, apesar da descrição 
detalhada do objetivo da pesquisa, muitos egressos não responderam.  

Dessa forma, deveríamos ter acesso aos 6 (seis) projetos de intervenção em cada 
semestre letivo, onde 5 (cinco) referiam-se a intervenções nas UBSF’s e 1 (um)  na unidade 
hospitalar. Mas, tivemos acesso a apenas 2 referentes ao semestre letivo 2011.1,  e  seis 
referentes ao semestre 2010.2, totalizando um acervo de 8 (oito) projetos de intervenção.   
 A luz da análise dos projetos de intervenção e do PPP da instituição, foram construídas 
três categorias a saber: O Estágio Supervisionado enquanto espaço de síntese da formação; A 
intervenção na realidade; A concepção de saúde/doença que permeia a intervenção na 
realidade. 

O Estagio Supervisionado enquanto espaço de síntese da formação 
 
O Estágio supervisionado, de acordo com o PPP da FAEN, é o espaço de síntese e de 

consolidação da autonomia do enfermeiro e possibilita ao acadêmico a vivência da 
coordenação em enfermagem, e consequentemente de seus quatro processos de trabalho 
(assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) nas unidades básicas de saúde, 
unidade hospitalar e cursos técnicos de enfermagem.  

Nesse espaço, em parceria com os enfermeiros do serviço e docente supervisor, o 
academico vivencia os seus processos de trabalho. Concepção essa que pode ser percebida no 
fragmento do Projeto de Intervenção a seguir: “o estágio representa um espaço para a 
articulação dos processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, 
ensinar/aprender e investigar), bem como promove a afirmação da autonomia do enfermeiro” 
(PI 4). 

Além deste aspecto, e ainda de acorco com o PPP (2001) da FAEN, o estágio 
supervisonado deve possibilitar a (re)definição das ações dos sujeitos envolvidos, melhorando 
a qualidade da assistencia prestada, fortalecendo o compromisso da universidade com os 
serviços de saúde, superando as tradicionais metodologias de ensino e/ou ações de saúde. O 
fragmento a seguir é emblemático desta situação.  

É através do estágio supervisionado que os discentes da academia vivenciam com 
mais intensidade os aprendizados desenvolvidos durante o seu processo de formação 
até aquele momento. Não somente desenvolver, mas os discentes também 
(re)constroem esses conhecimentos, uma vez que os aplicam da maneira mais 
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adequada para que haja uma conformidade com a realidade de seu campo de estágio 
(PI 4).  

E dá continuidade afirmando que,  
É nesse ponto em que entra a universidade como um meio de (re)pensar o modo 
como se arranja os serviços, visualizando os seus limites/possibilidades. Os serviços, 
por sua vez, se configuram como um espaço para construção de conhecimentos e 
capacitação para os futuros profissionais de saúde, no caso, os profissionais da 
enfermagem. Estabelece, assim, uma troca entre ensino/serviço de extrema 
relevância para a melhoria na qualidade dos serviços de saúde (PI 4). 

Esse fragmento nos remete a outra reflexão também apontada e defendida pelo PPP da 
FAEN, que é a concepção de Estágio Supervisionado enquanto parte inerente da Política de 
articulação ensino/trabalho e síntese do processo ensinar/aprender. A concepção mencionada 
não foi a única encontrada nos projetos de intervenção, todos os projetos continham e 
abraçavam essa concepção,  

Entendemos que o Estágio Supervisonado II se configura em um momento 
privilegiado para que, enquanto enfermeirandos, possamos construir a autonomia 
pertinente para a nossa atuação profissional no âmbito hospitalar. Entendendo, 
portanto, inclusive como está posto no Projeto Político da Faculdade de 
Enfermagem – FAEN da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, 
que o Estágio não é uma disciplina isolada das demais, tampouco um momento 
prático acerca do que foi construído teoricamente nos períodos anteriores (FPI 7). 

Além de (re)afirmar a importância  do estágio supervisionado, esses fragmentos nos 
fazem refletir sobre a necessidade constante de (re)construção de conhecimento, por 
entendermos a realidade como mutável e passível de transformação. 

Conseguimos perceber que os discentes conseguem, em alguns momentos, pelo menos 
teoricamente, perceber a importância de integrar o conhecimento, não isolando e classificando 
os sujeitos, notando na integralidade do conhecimento um instrumento de melhor atendimento 
em saúde. Esse pensamento pode ser percebido no fragmento a seguir, que retrata o 
compromisso da FAEN em formar profissionais condizentes as diretrizes e princípios do 
SUS. 

Em caso particular da graduação em saúde/enfermagem, isso promove a formação 
de profissionais mais compromissados com o Sistema único de Saúde (SUS), já que 
a integralidade é uma das diretrizes das políticas de saúde pública brasileira (PI 4). 

Nesse sentido, percebemos nas disciplinas Estágio em Prática de serviço I e II espaços 
ímpares de síntese da formação, visando a melhora na atenção em saúde condizente aos 
princípios e diretrizes do SUS, que é um dos pressupostos das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação do Enfermeiro (CORBELLINI Et al, 2010). 

 
A intervenção na realidade 
  
 Nóbrega-Therrien et al  (2009)  aponta que o trabalho possibilita a reflexão da prática 
e virse-versa, contribuindo com a transformação da realidade a partir de uma ação. Afirma 
ainda que essa postura transformadora surge a partir de uma formação reflexiva, 
questionadora de mundo, que estimula os graduandos a (re)interpreta-la.  Ito et al (2005, p. 
571) corroboram com essa concepção quando afirmam que “os processos educativos buscam 
a passagem do estado de desconhecimento relativo para um estado de conhecimento capaz de 
transformar a realidade.” Na FAEN,   

O Projeto Político Pedagógico tem como perspectiva a formação do bacharel e 
licenciado crítico, reflexivo, capaz de conhecer e intervir no processo de produção 
dos serviços de saúde, em atendimento às necessidades sociais. Diante dessa 
afirmativa, a Faculdade de Enfermagem – FAEN - vem construindo e 
desconstruindo o seu Projeto Político Pedagógico, tendo como finalidade produzir 
um enfermeiro com competência técnico-científica, ético-política, para intervir na 
realidade concreta da produção dos serviços de saúde/enfermagem, de forma a 
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contribuir para com a transformação dos perfis epidemiológicos do coletivo. 
(UERN, 2001, p. 1) 

No entanto, apesar de alicerçar a graduação na FAEN nesses pressupostos, as 
concepções que hoje encontram-se explicitadas nos projetos de intervenção analisados 
expressam o exercício de uma enfermagem que percebe os problemas locais, no entanto 
desconsidera esses problemas na execução de um plano de trabalho. Fato que pode ser 
comprovado no fragmento de PI 3. 

A partir de algumas falas e da minha inserção no serviço, pude perceber algumas 
necessidades que a UBS apresenta, como por exemplo: educação em saúde a 
respeito da Hipertensão, gravidez em todas as faixas etárias, planejamento familiar, 
construção de mapa territorial, sala de situação, capacitações em vacinas e curativos, 
trabalhar o acolhimento e construção conjunta do quadro do cronograma e 
fluxograma da UBS. 

Nesse sentido, apesar dessa percepção, a proposta desse Projeto de intervenção se 
constituiu em  

Capacitação dos ACS e técnicos de enfermagem sobre as vacinas; Capacitação dos 
técnicos de enfermagem também sobre curativos; Trabalhar o acolhimento numa 
perspectiva multidisciplinar, procurando envolver todos os atores da instituição; 
Construção conjunta do quadro do cronograma e fluxograma da UBS (PI 3) 

Esse fragmento foi só um exemplo, mas essa concepção está presente em todos os 
projetos estudados. Alguns avançam no sentido de desenvolver ações mais condizentes com a 
realidade local, como é o caso a seguir. 

Com a captação da realidade e os primeiros contatos com a dinâmica dos serviços da 
UBSF Dr. José Fernandes de Melo, conseguimos perceber que na área de 
abrangência da unidade existe um grande número de hipertensos e diabéticos. 
Segundo dados da Gerência Executiva de Saúde de Mossoró, no ano de 2009, 
existiam cadastrados 193 hipertensos e 46 diabéticos. E foi a partir do primeiro 
contato que tivemos com as práticas das enfermeiras, no Programa HIPERDIA, que 
observamos que esse Programa se resume atualmente à entrega de medicamentos. E 
isso acabou nos intrigando bastante e, ao conversarmos com as enfermeira, elas nos 
lançaram um desafio para ajudá-las a (re)orientar as ações em saúde produzidas pela 
enfermagem dentro do HIPERDIA a partir da implementação da Consulta de 
Enfermagem (PI 5). 

Esse projeto buscou aproximar e melhorar a assistência destinada a população 
assistida por esse programa. Apesar de avançar, nota-se que permanece a prática de adequar 
as necessidades sociais a programas ministeriais, que uniformiza e torna homogêneo a 
assistência em saúde, mais especificamente nas UBSF’s.  Essa  postura ministerial vai de 
encontro aos próprios princípios do SUS, que aponta a necessidade de aproximação das 
políticas e/ou ações de saúde a realidade local. 

Nesse sentido, Fernandes et al (2007, p. 397) afirma que, 
Entendemos que a mudança no processo de formação do enfermeiro implica em 
fazer escolhas ideológicas, de acordo com o modelo de ser humano e de educação 
que defendemos, ou seja, se desejamos uma educação que desenvolva a autonomia 
ou o conformismo, a tolerância ou o desprezo, o gosto pelo risco intelectual ou a 
busca de certezas, o pesquisar ou o dogmatismo, a solidariedade ou o 
individualismo. 

Além dessa problemática, provocada por problemas estruturais, a inserção e 
materialização do projeto de intervenção, na unidade, ocorreu de forma conturbada. De 
acordo com o Projeto de intervenção, as atividades desenvolvidas na unidade valiam-se de 
apenas alguns programas, que posteriormente foram suspensos devido a inviabilidade da 
presença de funcionários na UBS.   Torna-se importante salientar que o projeto de intervenção 
proposto nessa unidade foi a implementação do programa ministerial HiperDia.  
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 Além da incoerência entre as reais necessidades de saúde dos sujeitos da área 
de abrangência dessa unidade, outro aspecto que merece destaque é a não percepção desse 
momento enquanto exercício da postura social, e da mobilização dos trabalhadores, e 
consequentemente dos graduandos inseridos nessa unidade enquanto espaço de materialização 
da enfermagem como prática social, comprometida com a transformação e melhoria da 
qualidade de serviço desenvolvida. Fato que pode ser comprovado no fragmento a seguir. 

Após um mês fazendo cadastros, concluímos essa parte do nosso projeto de 
intervenção. Porém estávamos muito angustiadas, pois até então não tínhamos 
realizado qualquer outra atividade na Unidade que não fosse cadastramentos. Então 
resolvemos conversar com as nossas coordenadoras de estagio, para que fosse 
pensada alguma estratégia para não ficássemos mais tempo sem realizar as 
atividades comuns do Programa Saúde da Família (PSF) (PI 1) 

Continuamos nossos questionamos anteriores no sentido de identificar sobre o real 
papel dos graduandos nas UBSF. Será que é apenas espaço de prática dos programas 
ministeriais, somente o assistir/intervir? E os outros processos? Em relação ao gerenciar, o 
que as acadêmicas, enquanto enfermeiras da unidade poderiam fazer? Quais estratégias 
poderiam ter sido desenvolvidas para enfrentamento desse problema?  Qual o compromisso 
assumido pela universidade com a população daquela localidade?  As atividades não 
poderiam ter sido desenvolvidas em outros locais?  

Apesar das argumentações descritas, os projetos de intervenção de números 1, 2 e 5, 
avançam nas discussões da concepção de saúde/doença na universidade e nos serviços de 
saúde.  Entre suas propostas de intervenção está a realização da 1ª conferência local de Saúde, 
que envolveu as UBSF’s Marcos Raimundo Costa, CAIC/Carnaubal e Dr. José Fernandes de 
Melo, que teve como objetivo, de acordo com o projeto a seguir.  

Trabalhar, nas Pré-Conferências de Saúde, alguns princípios e diretrizes do SUS, 
enfocando os direitos e deveres dos usuários; Discutir e avaliar a situação de saúde 
da área de abrangência das três Unidades Básica de Saúde da Família; Analisar a 
forma como vem sendo desenvolvida a participação da comunidade na produção dos 
serviços de saúde das três UBSF. E por fim, realizar a 1 Conferência Local de Saúde 
(PI 2). 

Percebemos que essa intervenção suscitou questionamentos e reflexão não apenas por 
parte dos usuários, mas também nos discentes, conforme apontado no fragmento a seguir 

Foi mais um momento dos tantos que tivemos de reflexão nesse estágio, o qual nos 
fez pensar a necessidade de pararmos de achar que os usuários precisam ouvir 
apenas falar sobre as patologias. Eles precisavam também ouvir acerca do SUS, dos 
seus direitos e dos seus deveres... Precisam compartilhar com os profissionais suas 
angústias e inquietações em ter acesso ao serviço em saúde... Precisam compartilhar 
as dificuldades para serem atendidos... Mas também precisam compartilhar as 
alegrias quando esse SUS dá certo e, acima de tudo, a esperança de que as coisas 
podem ser diferentes a partir da união de todos...(PI 5) 

Nesse trecho percebemos a reflexão e a vontade de mudança de postura, o exercício de 
uma enfermagem emancipatória, que suscita no outro a necessidade de conhecimento, a 
necessidade de melhora na qualidade de vida, a enfermagem comprometida ética e 
politicamente com a transformação nos modos de viver dos sujeitos. 
 Corroborando com o debate, Ito et al (2005, p. 573) acrescenta  que os cursos de 
enfermagem devem buscar (re)orientar os PPP’s para além da construção de habilidades 
técnicas. De acordo com esse autor, deve-se desenvolver a consciência crítica e ética, 
tentando romper com os atuais paradigmas da gestão. E Acrescenta “O curso de graduação 
deve possibilitar ao futuro enfermeiro, sua instrumentalização para a intervenção na realidade, 
favorecendo a organização/reorganização do trabalho.”  

A Concepção de Saúde/doença que permeia a intervenção na realidade 
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 Apesar de aproximações constantes com essa nova forma de pensar a saúde, com base 
na analise dos projetos de intervenção, o que percebemos é uma distância entre o perfil de 
egresso desejado e o que efetivamente é construído.  Ou seja, por deveras, os acadêmicos são 
estimulados, durante toda a graduação, de acordo com o PPP, a alicerçarem suas ações em 
saúde na concepção do processo saúde/doença, no entanto, na prática essa realidade é 
diferente, conforme visualizamos no fragmento a seguir. 

A partir da nossa inserção na realidade, conseguimos constatar outra barreira que 
não é física, do ponto de vista material, mas que dificulta o acesso da população: a 
concepção de saúde-doença utilizada pelos profissionais que, em alguns casos, acaba 
se restringindo apenas ao aspecto biológico; negando, pois, os outros 
condicionantes/determinantes. Essa situação pode ser facilmente observada nas 
temáticas escolhidas em algumas ações educativas. Com os idosos, por exemplo, 
ainda se pensa em muitas situações apenas em hipertensão arterial e diabetes.  (PI 2) 

 Neste fragmento, observamos que os acadêmicos apreendem a importância da 
concepção para a reorientação do trabalho em saúde/enfermagem, porém, durante o Estágio, 
em geral, não conseguem avançar, e constroem estratégias para o enfrentamento dos 
problemas identificados na realidade, ancoradas em uma concepção multicausal como 
explicativa para o processo saúde/doença. 

Além desse aspecto, algumas práticas acabaram por ser executadas a partir da 
necessidade dos graduandos, e não pela necessidade do usuário de ser atendida. Nesse espaço, 
apresentamos também a concepção do estagio supervisionado enquanto espaço de exercício 
de conhecimentos não aprimorados, como por exemplo, a realização de técnicas, conforme 
aponta o fragmento a seguir. “Não houve uma divisão nossa, estagiárias, por áreas, nos 
dividíamos conforme nossas necessidades de realizar determinados atendimentos e 
procedimentos” (PI 1). 

Apesar das constantes discussões e reflexões ocorridas na graduação, percebemos a 
supervalorização da execução de técnicas na graduação na FAEN, ou seja, a supremacia que 
se dá ao tecnicismo. Não estamos aqui desvalorizando o conhecimento técnico, estamos 
apenas refletindo o que significa essa postura por parte dos acadêmicos, pois conforme 
apontado pelos próprios projetos de intervenção o “estagio supervisionado é o momento de 
congruência e execução dos diversos conhecimentos construídos ao longo da graduação” (PI 
1,2,3,4,5,6)  e não apenas execução e aprimoramento de técnicas.  

Corroboramos com a afirmação de Urbano apud Ito et al (2005) quando  enfatiza que 
o perfil de profissional exigido hoje em dia,  requer habilidades cognitivas (saber) e 
operacionais (saber fazer), sustentadas pela ética e comprometimento (saber ser). Nesse 
sentido, ao alunado cabe a apreensão/construção dessas três habilidades, não supervalorizando 
um ou outro, mas sim, percebendo nessas habilidades estratégias de intervenções condizentes 
as reais necessidades de saúde dos sujeitos. 

 
TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo assinala que apesar de buscar articular a graduação em enfermagem aos 
princípios da Reforma Sanitária Brasileira e a concepção de determinação social do processo 
saúde/doença, os projetos de intervenções demonstram contradições entre a teoria e os 
momentos de prática dos discentes. Podemos perceber, ainda, conforme explicitado nos 
Projetos de intervenção, uma consolidação do pensamento hegemônico em saúde, centrado na 
doença.  

Essa forma de pensar/fazer em saúde fragiliza a formação política do enfermeiro, uma 
vez que não possibilita o seu compromisso com a transformação de uma determinada 
realidade de exclusão social. 
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CONCEPÇÃO DE SAÚDE/DOENÇA QUE PERMEIA O PRIMEIRO PERÍODO 
DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FAEN/UERN 

Francielly Karoliny Barbosa Dantas1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2 

 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo discutir a concepção de saúde/doença que permeia 
a formação dos discentes do primeiro período do curso de enfermagem da Faculdade de 
Enfermagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FAEN/UERN. 
Especificamente, levantar as concepções de saúde/doença que permeiam as ementas das 
disciplinas ofertadas no primeiro período do curso e, estabelecer a relação entre elas e a 
concepção de saúde/doença que está expressa no Projeto Político-Pedagógico. Os dados 
apreendidos sofreram leituras sucessivas e, após este momento o material foi submetido 
a um novo exame onde estabelecemos as relações e associações entre eles e, assim, 
passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse movimento buscou 
ampliar o campo de informações, produzindo um novo conhecimento. A análise desse 
material possibilitou a identificação de disciplinas que expressam a concepção unicausal 
e multicausal do processo saúde/doença como Fundamentos da Psicologia e Biologia 
Geral. Porém, identificamos outras disciplinas cujo ementário se aproxima da 
determinação social do processo saúde/doença como A Universidade e a Produção da 
Força do Trabalho em Enfermagem e Concepções sobre o ato de estudar. Concluímos 
que algumas disciplinas se distanciam da concepção de saúde/doença expressa no PPP. 
Porém, a apropriação desta concepção por parte dos discentes se configura como grande 
desafio uma vez que requer o compromisso e a adesão de todos os envolvidos com o 
processo de formação do enfermeiro no espaço institucional citado, no sentido de 
viabilizar saberes e práticas consistentes e coerentes com a concepção de determinação 
social do processo saúde/doença. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Concepção de saúde/doença; Ementas; Formação em 
Enfermagem 
 
INTRODUÇÃO 
 

A consolidação do SUS, como política pública, apela para uma nova forma de 
produzir em saúde. Significa (re)direcionar a forma de organização e os conteúdos das 
ações e serviços de saúde de modo a responder às demandas da população que vive e 
trabalha em determinado território (MIRANDA; MOURA; LIMA, 2003). 

Essa forma de produzir em saúde provoca o debate sobre a formação em 
saúde/enfermagem, operacionalizada no espaço da universidade brasileira, no que se 
refere às possibilidades e limites para qualificá-los para a produção de serviços no SUS, 
assumindo o compromisso com a melhoria das condições de vida/saúde da maioria da 
população brasileira. 

Nesse sentido, é preciso repensar os saberes e práticas construídos nesse espaço 
institucional como forma de qualificar enfermeiros que contribuam, efetivamente, para a 
consolidação de uma política de atenção à saúde mais justa, mais igualitária e de melhor 

                                                            
1 Discente do Curso de Enfermagem, Campus Central, UERN. E-mail: francielly_karol@hotmail.com 
2 Docente do Curso de Enfermagem, Campus Central, UERN. E-mail: moemiagomes@gmail.com 
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qualidade social. Isso implica, também, repensar as relações entre enfermagem e 
sociedade brasileira e, sobretudo, repensar o seu lugar e a sua responsabilidade no 
contexto das políticas públicas de saúde e educação. 

Com essa compreensão, a FAEN/UERN construiu o seu Projeto Político- 
Pedagógico, (re)orientador da formação do enfermeiro, incorporando a concepção de 
saúde como processo, portanto o processo saúde/doença que é determinado pela 
inserção do homem nos momentos de produção e reprodução social. Para dar conta 
dessa concepção, delineou uma matriz curricular composta de componentes curriculares 
que dessem conta desta concepção. 

No entanto, a nossa inserção na Faculdade de Enfermagem – FAEN, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, como discente, possibilitou 
visualizar uma distância entre essa concepção e os saberes trabalhados nas disciplinas, 
deixando o discente do primeiro período com dificuldade de apreendê-la, gerando uma 
significativa inquietação. 

Essa inquietação se transformou em objeto de estudo que tem como objetivo 
discutir a concepção de saúde/doença que permeia a formação dos discentes do primeiro 
período do curso de enfermagem da FAEN/UERN. Especificamente, levantar as 
concepções de saúde/doença que permeiam as ementas das disciplinas ofertadas no 
primeiro período do curso e, estabelecer a relação entre elas e a concepção de 
saúde/doença que está expressa no Projeto Político-Pedagógico. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Constitui-se em uma pesquisa de natureza documental, que nos dizeres de  
CELLARD apud SILVA Et Al (2009, p.2), “favorece a observação do processo de 
maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 
comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros”. Dessa forma a utilização desse 
tipo de pesquisa favorece a compressão totalitária no que concerne a compreensão, e 
consequente materialização da concepção de saúde/doença nas disciplinas ofertadas no 
primeiro período do curso de enfermagem no âmbito da FAEN/UERN. 

A análise dos dados foi desenvolvida em um movimento concatenado. Os dados 
apreendidos sofreram leituras sucessivas na perspectiva de identificar, nas ementas das 
disciplinas, o concepção predominante de saúde/doença. Após este momento o material 
foi submetido a um novo exame onde foram estabelecidas relações e associações entre 
eles e, assim, passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse 
movimento visa ampliar o campo de informações, produzindo um novo conhecimento.  

Esta pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, uma vez que se trata de 
estudo de documentos que estão acessíveis à consulta pública na FAEN/UERN. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir de sucessivas aproximações com os Programas Gerais dos Componentes 
Curriculares das disciplinas ofertadas no primeiro período do curso de graduação em 
enfermagem observamos a presença de conteúdos referentes a fundamentação teórico-
metodológica do trabalho do enfermeiro, uma vez que estão mais voltados aos 
conhecimentos das ciências sociais que são de fundamental importância para uma 
melhor compreensão e consideração de fatores sócio-culturais relacionadas às práticas 
de enfermagem. 
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Inicialmente destacamos a disciplina Fundamentos de filosofia que trata da 
origem e caracterização da filosofia, evolução histórica da filosofia, elementos 
fundamentais da construção do conhecimento e correntes filosóficas.  

Essa disciplina apresenta a importância da filosofia em relação à saúde, uma vez 
que, junto com a filosofia, surgiu a noção de cidadania, de Estado, de ciência e de 
saúde. É preciso lembrar dentro desta perspectiva que a cidadania é algo conquistado no 
dia-a-dia, através da experiência do homem em convívio com o mundo e 
consequentemente como os outros seres humanos.  

Assim como Fundamentos da Filosofia, a disciplina Fundamentos da Sociologia 
vai apresentar uma relação do homem enquanto ser social. Abordando nesse sentido, a 
noção de sociologia como produto histórico; a construção do objeto da sociologia; a 
sociologia da sociedade brasileira e a interpretação da sociedade brasileira.  

Essa disciplina se constituiu em uma tentativa constante de compreender os 
indivíduos e suas condições de alteridade, ou seja, o homem social interagindo e 
interdependendo do outro, como principal objetivo da sociologia. Seria impossível 
tentar mudar uma realidade ou entender determinada realidade sem o embasamento na 
sociologia. 

Em Fundamentos da Psicologia, é abordado o processo de desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores e a formação do comportamento humano, o homem 
como ser histórico-cultural, a aprendizagem de signos como elemento constitutivo do 
ser humano. Nesse sentido a Psicologia voltada para a saúde seria a aplicação dos 
conhecimentos e das técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde.  

Na disciplina A Universidade e a Produção da Força do Trabalho em 
Enfermagem, desenvolve-se ao longo de sua trajetória um aprofundamento das 
concepções de sociedade, como fundamento para a compreensão da produção social 
brasileira; estado: espaço de definição das políticas sociais; universidade: origem, 
espaço de formação dos profissionais, produção de conhecimentos e novas tecnologias, 
ressaltando compromisso social da UERN: Enfermagem e ensino de enfermagem em 
cada concepção. 

Construindo um novo conhecimento, atitudes e habilidades a partir do 
aprofundamento das concepções de sociedade, fundamento para a compreensão da 
produção social brasileira; estado: espaço de definição das políticas sociais; 
universidade, origem, espaço de formação dos profissionais, produção de 
conhecimentos e novas tecnologias. Conhecimentos que atendem às demandas sociais e 
que produza o enfermeiro coordenador do trabalho de enfermagem com vistas à 
transformação dos perfis epidemiológicos.  

Além das disciplinas citadas, Concepções sobre o ato de estudar, se constitui em 
mais um componente curricular ofertado no primeiro período do curso de enfermagem. 
Essa disciplina possibilita uma primeira aproximação com o processo investigar da 
enfermagem, prepara o aluno para a elaboração de trabalhos científicos, enquanto 
conjunto de atividades intelectuais realizadas como requisito na produção de novos 
conhecimentos. Apresenta diretrizes para a criação de hábitos de estudo, origem sobre a 
organização da vida acadêmica e dos estudos na Universidade. Dá as diretrizes para a 
leitura, análise e interpretação de textos sobre a documentação dos estudos pessoais.  

A disciplina incentiva então, a produção de trabalhos acadêmicos, considerando 
a realidade da produção dos serviços de saúde estimulando a organização e divulgação 
do conhecimento e possibilitando o conhecimento da normatização dos trabalhos 
científicos para a divulgação do conhecimento produzido na academia. 

A disciplina Biologia Geral traz o estudo da citologia, embriologia e genética 
como bases fundamentais à formação do enfermeiro.  É possível observar que a partir 
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da aproximação com essa disciplina o acadêmico de Enfermagem começa a construir 
suas concepções biológicas; essenciais ao perfil do enfermeiro, uma vez que é 
atribuição deste, ser portador dos saberes biológicos para lidar com o corpo e 
compreender sua formação e funcionalidade para entender consequentemente as 
complicações clínicas apresentadas pelos indivíduos. 

Podemos apreender que os componentes curriculares que conformam o primeiro 
período do curso de graduação em enfermagem da FAEN/UERN (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001), apresentam ementas que 
traduzem concepções contraditórias sobre o processo saúde/doença.  

Identificamos disciplinas que expressam a concepção unicausal e multicausal do 
processo saúde/doença como Fundamentos da Psicologia e Biologia Geral uma vez que 
atribui a doença um caráter essencialmente biológico e desvinculado do social ou, 
quando muito, reconhece o social como mais um fator envolvido na explicação do 
processo saúde/doença, porém, com a preponderância do biológico. Trata-se do enfoque 
funcionalista como pano de fundo para essas concepções considerado como “[...] um 
estado de perturbação no funcionamento normal do indivíduo humano total com o 
sistema biológico e o estado de seus ajustamentos pessoal e social” (EGRY, 1996, p. 
65). 

Porém, identificamos outras disciplinas cujo ementário se aproxima da 
determinação social do processo saúde/doença como A Universidade e a Produção da 
Força do Trabalho em Enfermagem e Concepções sobre o ato de estudar, uma vez que 
se preocupam em estabelecer a relação entre a forma como a sociedade está organizada 
e o aparecimento de riscos ou potencialidades que determinarão os processos de adoecer 
e morrer (BERTOLOZZI; FONSECA, 1995). 

Assim, constroem a compreensão da saúde/doença como processo que remete ao 
entendimento da saúde como resultante da inserção do homem no modo de produção 
por meio do seu trabalho, que gera condições de vida satisfatórias ou não diante das 
necessidades humanas, como necessidades sociais. 

A expressão desta diversidade de concepções permeando o primeiro período do 
curso dificulta a apropriação, por parte do aluno, de uma concepção ampliada sobre o 
processo saúde/doença gerando, por sua vez, consequências no momento da intervenção 
na realidade, inviabilizando uma formação de compromisso com a transformação da 
realidade de exclusão social. 

Por outro lado, deixa claro as contradições existentes no espaço de formação, 
decorrentes, provavelmente, da pouca aproximação de alguns docentes com a 
concepção da determinação social do processo saúde/doença ou, do compromisso 
político assumido por esses docentes com a reprodução da sociedade estratificada em 
classes/grupos sociais e, consequentemente, com a manutenção da condição de exclusão 
social na qual encontra-se  inserida a maioria da população brasileira. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A FAEN/UERN vem buscando desde 1996, formar um enfermeiro tendo como 
referência a concepção de saúde/doença como processo, portanto, o processo 
saúde/doença que é resultado da inserção do homem na vida e no trabalho. Essa 
concepção possibilita a construção de uma nova postura política do enfermeiro, no 
sentido de elaborar estratégias para o enfrentamento dos problemas relativos ao 
processo saúde/doença. Ou seja, estratégias de intervenção nos problemas e nos seus 
determinantes, cujo compromisso é com a transformação da realidade. 
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No entanto, a apropriação desta concepção por parte dos discentes se configura 
como um grande desafio uma vez que requer o compromisso e a adesão de todos os 
envolvidos com o processo de formação do enfermeiro no espaço institucional citado, 
no sentido de viabilizar saberes e práticas consistentes e coerentes com a concepção de 
determinação social do processo saúde/doença. 
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CONCEPÇÕES DE GRADUANDOS SOBRE A IDENTIDADE DO ENFERMEIRO E SUA 
FORMAÇÃO.  

 
Gleyce Any Freire de Lima1, Cecília Nogueira Valença2, Ildone Forte de Morais3. 

 
RESUMO: Os graduandos precisam ter uma concepção correta sobre a identidade profissional do 
enfermeiro em meio às mudanças e desafios do mundo do trabalho de enfermagem atual. Isso 
demanda uma reflexão desde sua motivação para ser enfermeiro no início do curso até o 
delineamento do perfil do profissional que deseja ser. O objetivo do estudo é conhecer as 
concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a formação em enfermagem. Trata-se 
de um estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa. Foram sujeitos de investigação 18 
graduandos do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A coleta 
de informações foi realizada mediante a técnica de grupo focal, direcionada através de um roteiro 
semiestruturado. Para a realização desta pesquisa foi solicitada a autorização do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nos resultados buscou-se descrever 
as motivações dos estudantes para cursar enfermagem; ressaltando os principais aspectos 
envolvidos na formação do enfermeiro para os graduandos, suas dificuldades e fatores que 
contribuíram para essas concepções da identidade do enfermeiro durante sua formação.  Foi 
possível perceber que existe uma necessidade de apresentar as propostas dos cursos aos alunos antes 
que eles entrem nas universidades. A construção dessa identidade se faz relevante para que 
enquanto futuros profissionais de saúde possam está atuando com segurança do paciente. A 
identidade profissional do enfermeiro só está reconhecida no decorrer do curso, mediante as 
disciplinas ofertadas e na conduta dos docentes de enfermagem. Conclui-se que as concepções de 
graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a formação em enfermagem são construídas ao 
longo das disciplinas e das experiências práticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estudantes, enfermagem, exercício profissional. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A enfermagem vem se desenvolvendo com base em conhecimentos empíricos e teóricos 
fundamentados em múltiplas competências profissionais: assistência, ensino, gerência e 
investigação. Nesse desenvolvimento da profissão, considera-se o processo de trabalho da equipe de 
enfermagem, a fim de propiciar uma assistência segura e isenta de riscos ou de danos à clientela.  

É importante que profissionais de enfermagem conheçam a legislação regulamentadora de 
direitos e deveres do exercício da profissão. Não obstante, esse conhecimento não deve significar a 
substituição da ética e da moralidade que permeiam suas ações profissionais (FREITAS; 
OGUISSO, 2007). 

A Portaria nº. 1518, de 14/06/2000, estabeleceram as diretrizes curriculares dos cursos de 
graduação em enfermagem, dentre elas que a disciplina “Exercício de Enfermagem – Deontologia, 
Ética Profissional e Legislação”, abrangendo os conteúdos de ética, bioética e fundamentos legais 
do exercício profissional de enfermagem (SANTIAGO; PALÁCIOS, 2006).  

                                                            
1 Discente do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, UERN. e-
mail: gleyceany_freire@hotmail.com 
 2 Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, 
UERN. email: cecilia_valenca@yahoo.com.br 
 3 Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, 
UERN. email: ildoneforte@yahoo.com.br 
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Esta disciplina possibilita troca de conhecimentos de legislação em enfermagem e tecnológica 
disponível, privilegiando a aprendizagem vivencial e desenvolve nos discentes competências 
cognitivas imprescindíveis ao profissional crítico, reflexivo e criativo (CAMACHO, 2009). 

A portaria nº. 1518, de 14/05/200, estabelece o enfermeiro como um profissional de formação 
generalista, crítico e reflexivo, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-
doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes (MEC, 2000).     

É necessário contextualizar para inovar o ensino de enfermagem a partir das características do 
mundo do trabalho da enfermagem contemporâneo, corroborando com o modelo vigente do 
mercado de trabalho que, por sua vez, estabelece contratos de trabalho precários, redução de 
empregos e de remuneração (ITO et al, 2006).  

A contínua busca do conhecimento atualizado possibilita que o graduando de enfermagem 
encontre novos sentidos para enfrentar os desafios do cotidiano, de forma consciente e 
comprometida com as mudanças vinculadas ao contexto da saúde (FERNANDES; FREITAS, 
2007). 

Assim sendo, os graduandos precisam ter uma concepção correta sobre a identidade 
profissional do enfermeiro em meio às mudanças e desafios do mundo do trabalho de enfermagem 
atual. Isso demanda uma reflexão desde sua motivação para ser enfermeiro no início do curso até o 
delineamento do perfil do profissional que deseja ser. 

Deste modo, este estudo contempla a identidade profissional do enfermeiro na visão de 
estudantes. Sendo a questão norteadora da pesquisa: que motivações levaram os estudantes a cursar 
enfermagem? Quais os principais aspectos envolvidos na identidade profissional do enfermeiro 
segundo os graduandos? Quais os fatores que contribuíram para essas concepções da identidade do 
enfermeiro durante a formação dos discentes?  

Os objetivos dessa pesquisa consistem em conhecer as concepções de graduandos sobre a 
identidade do enfermeiro e a formação em enfermagem, assim como identificar as motivações dos 
estudantes para cursar enfermagem e descrever os principais aspectos envolvidos na formação do 
enfermeiro para os graduandos e ainda identificar as dificuldades e fatores que contribuíram para 
essas concepções da identidade do enfermeiro durante sua formação.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Esta investigação é do tipo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Estudos 
exploratórios definem objetivos e buscam maiores informações sobre determinado assunto, 
familiarizam-se com o fenômeno ou obtém nova percepção do mesmo. Realizam descrições 
precisas da situação e das relações existentes entre os elementos da mesma (CERVO; BERVIAN, 
1996).  
 Para Cervo e Bervian (1996), o estudo descritivo é aquele que observa, registra, analisa e 
correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procurando, assim, descobrir, com 
precisão, a frequência com que um fenômeno acontece, sua relação e conexão com outros, sua 
natureza e características. 

A investigação foi realizada em Caicó/RN com os graduandos do 8º período do curso de 
enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que estavam regularmente 
matriculados na disciplina de Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico I, ofertada pelo 
curso de caráter obrigatório.  

Essa população foi selecionada tendo em vista que nesse momento do curso, os estudantes 
passam por um aprofundamento da percepção sobre a identidade profissional do enfermeiro, pois já 
vivenciaram o currículo de enfermagem. Para dar viabilidade à pesquisa foi utiliza a técnica de 
grupo focal que é uma abordagem importante para ser utilizada junto à análise do pensar coletivo 
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sobre determinado tema vivenciado e compartilhado, através de experiências comuns, pela 
população selecionada (POPE; MAYS, 2005). 

Segundo Dall’Agnol’ e Trench (1999), o grupo ideal recomendável constitui-se de 8 a 10 
participantes, sem prejuízo para os dados a serem coletados. 

Não deixando ultrapassar o número de doze participantes no grupo, com a finalidade de 
aumentar o aproveitamento das discussões e proporcionar a oportunidade de voz a todos os que se 
dispõem a participar da investigação. Foram realizadas duas reuniões de grupos focais. Desses, um 
grupo foi composto por de dez componentes e o outro por oito participantes. Dos 26 alunos, 18 
aceitaram participar voluntariamente do estudo.  

Outro fator relevante que remete ao uso do grupo focal está na possibilidade do pesquisador 
provocar discussões, percepções e tendências compartilhadas pelo grupo ou até mesmo 
discordâncias (GALEGO; GOMES, 2005).  

Pope e Mays (2005) apontam que quando a dinâmica do grupo focal é bem aplicada e tem 
resultado positivo, os co-participantes atuam como co-pesquisadores, direcionando a pesquisa a 
caminhos inesperados, auxiliando na percepção de estratégias diferentes de comunicação. Desse 
modo, despertou-se a compreensão de que o conhecimento e as atitudes das pessoas não estão 
inteiramente encapsulados em respostas racionais a perguntas diretas e objetivas. 

Para a realização da pesquisa foi utilizado o roteiro semiestruturado direcionadas aos 
estudantes de graduação. As perguntas abertas são contempladas de modo que tenham liberdade 
para argumentar o assunto sem se prender a questões já formuladas e que possam restringir seus 
pensamentos e emoções.  (MINAYO, 2007). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer nº 140/10 e CAAE 0123.0.428.000.10 do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As reuniões de 
grupos focais foram gravadas mediante autorização dos participantes. Todos os sujeitos da pesquisa 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Utilizamos como pseudônimos 
para manter o anonimato dos participantes dos grupos focais nomes de enfermeiras: Wanda Horta, 
Florence Nightingale e Anna Nery. 
 Após a coleta, iniciamos a transcrição das discussões e posteriormente, a análise. As 
informações coletadas foram analisadas através da técnica de análise de conteúdo, na modalidade de 
análise temática.  

Os dados das entrevistas, após a transcrição foram analisados a partir da análise de 
conteúdo, na modalidade de análise temática, que objetiva descobrir núcleos de sentido que façam 
parte da comunicação e que devido à presença e/ou frequência possam trazer significados para o 
objetivo analítico desejado (BARDIN, 2006 apud MINAYO, 2007).  
  A análise de conteúdo temática geralmente abrange as seguintes etapas: Pré-análise (leitura 
flutuante dos dados transcritos das gravações), exploração do material (seleção das falas dos 
sujeitos e organização das categorias ou núcleos temáticos) e tratamento dos resultados, 
interferência e interpretação. Ao início da análise deve-se fazer uma leitura exaustiva de todo o 
material selecionado, para assim atingirmos a compreensão do conteúdo, que se dá a partir de seus 
critérios de validação exaustividade, representatividade e pertinência. (MINAYO, 2007). 

Finalmente, realizamos o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação de acordo com 
os objetivos iniciais do estudo apresentados para a construção do relatório final do estudo. Na pré-
análise, são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise propriamente dita. Consiste 
num processo de escolha dos documentos ou definição do corpus de análise; formulação das 
hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação 
final. (OLIVEIRA, 2008). 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O fato de não conhecer as propostas dos cursos da área da saúde, deixam os pré-
vestibulandos confusos, implicando na entrada desses jovens em cursos que talvez não sejam 
realmente adequados ao perfil daquele ingressante. Mediante as falas dos participantes, foi possível 
perceber que o primeiro vestibular gera imensas dúvidas, pois no imaginário no imaginário desses 
jovens, o encantamento pela área da saúde foi o principal motivo para um dia terem se tornado 
estudantes de enfermagem, assim como terem prestado vestibular para essa área. 

 
Sempre fui apaixonada pela área da saúde. Passei a querer conhecer outras profissões e 
como era o processo de trabalho de outras profissões, quando eu comecei a procurar saber 
o que era enfermagem, decidi pela enfermagem. Eu me identifiquei, fiz dois vestibulares e 
todos os dois foram para enfermagem. (Florence Nightingale) 

 
Eu queria na verdade nutrição, só que aí eu fiz vários vestibulares para nutrição e outros 
cursos na área da saúde que me atraíam, mas eu não conseguia passar. Aí meio que a 
última opção enfermagem, e por ter aqui nesta cidade, apesar de que eu fiz para outras 
cidades enfermagem, mas acabei passando aqui. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu 
me identifiquei, mesmo ainda querendo fazer outros cursos. (Anna Nery). 
 
A princípio eu queria fisioterapia. Só que no primeiro vestibular, eu não passei e fui 
procurando outra coisa na área da saúde. Como minha mãe é técnica e ela falava muito 
nessa parte de ajudar o próximo, por que não fazer enfermagem? Aí eu comecei a tentar. 
(Wanda Horta). 

 
A responsabilidade dos cursos de enfermagem é de propiciar a esses estudantes repletos de 

dúvidas, um ensino direcionado para a formação do profissional enfermeiro e sua importância na 
área da saúde. Os docentes de enfermagem ao ampliarem a atuação e perfil do profissional de 
enfermagem, contribuem com o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem a função de formar 
profissionais que reconheçam se papel na sociedade e que sejam comprometidos com a saúde. 

A identidade profissional ajuda as pessoas a desvendar sua interpretação sobre determinada 
profissão. Assim elas têm a oportunidade de conhecer a função que exerce aquele profissional. Para 
Campos e Oguisso (2008, p.893) “a identidade profissional seria um tipo de identidade coletiva, 
com base em traços ou características comuns a todos que exercem determinada atividade”. 

Segundo Almeida (et al, 2009), o saber expresso pelos princípios de liderança na 
enfermagem ainda dependente de outras ciências, sem possuir uma natureza específica e sem 
autonomia, fizeram da enfermagem uma ciência ainda sem especificidade. A formação em 
enfermagem a fez ser vista como profissão similar a de medicina, o que prejudicou sua autonomia e 
reconhecimento social. 

Aos poucos, a enfermagem foi moldando um caráter específico que possibilitaram a 
autonomia, a autoridade e a responsabilidade, a fim de dar aos profissionais de enfermagem a 
garantia de um cuidar qualificado. Para Almeida (et al, 2009), cabe destacar que a construção da 
identidade da enfermagem não aconteceu de forma desarticulada, mas resgatando definições, 
conhecimentos e, principalmente, a compreensão do homem de verdade, de ciência, do processo 
saúde-doença-cuidado e da conformação das práticas de saúde. 

Atualmente, os trabalhos científicos aprimoram cada vez mais a essência de enfermagem, o 
que faz com que a profissão ganhe cada vez mais autonomia. As disciplinas, os docentes, as 
Instituições de ensino superior tem um papel importante na construção da percepção e formação dos 
graduandos que vem a enfermagem como ciência e profissão.  

Nas falas a seguir é possível perceber que os estudantes formam a identidade do enfermeiro 
de diversas maneiras 

O enfermeiro deve ter uma visão ampla do contexto, do paciente, do familiar; tem a 
questão da comunicação com a equipe. Ele não trabalha sozinho dentro da saúde. Então 
ele deve buscar, por mais que seja difícil, por mais que tenham profissionais que não 
entendam muitos que querem trabalhar cada um no seu quadrado. Mas eu acho que ele 
deve lutar por essa comunicação. (Florence Nightingale). 

Anais do VIII SIC 1107

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 
 
Agora falar da identidade é um pouco complicado, existem muitos enfermeiros que nem 
sabem qual é o seu papel. Agora a palavra chave, é que ele utiliza os quatro processos, 
assistir intervir, gerenciar, pesquisar. Faz um papel brilhante, muitas vezes não é 
reconhecido, mas é uma peça principal em um setor hospitalar ou em um PSF. [Programa 
Saúde da Família]. (Wanda Horta). 
 
As principais características que envolvem a identidade do enfermeiro em minha opinião, 
deveria ser um profissional que organiza, lidera de uma forma geral e também intervém.  É 
um profissional que realiza procedimento, coordena um procedimento, um setor inteiro e 
até uma unidade de saúde. (Anna Nery). 
 

Os estudantes concluintes compreendem que a principal função do enfermeiro está 
representada diante dos quatro processos que ele utiliza assistir, intervir, gerenciar e pesquisar. 
Assim, o enfermeiro presta assistência tanto no hospital quanto em unidade básica de saúde, realiza 
intervenções através de atividades educativas em meio individual e coletivo, gerencia, e realiza cada 
vez mais pesquisas fundamentais para a evolução da profissão.  

A identidade de enfermagem é vista como um processo que se configura de forma profunda 
e abrangente. Como integrante do cuidado, o principal personagem é o ser humano, que detém de 
seus próprios elementos que precisam ser investigados mediante cada cultura. Assim, apresenta 
óticas diversificadas que envolvem o dinamismo da identidade dessa profissão que assiste a doença 
de cada indivíduo. (PORTO, 2004). 

A experiência de “ser aluno” determina um processo de transição, na medida em que a 
escola é vivida com a missão de prepará-lo para o futuro. Ser aluno compreende o desenvolvimento 
de um saber construído por elementos que dão condição ao aluno de viver suas próprias 
experiências. (SERRA, 2008). 

 
Enquanto estudante de enfermagem, a gente percebe que existe uma grande mudança de 
uma concepção sobre o papel do enfermeiro na faculdade. Então essa percepção oscilou 
bastante desde quando eu ingressei até agora. De vez em quando eu mudo minha 
concepção sobre o que é ser enfermeiro, até porque eu ainda não concluí e ainda estou 
vivenciando na prática a construção dessa identidade. (Florence Nightingale). 

 
Durante a graduação, os estudantes desenvolvem competências, a partir de um currículo 

estabelecido pela instituição de ensino. Segundo Serra (2008), o currículo funciona como 
direcionador de saber, construído durante a graduação, de modo que o estudante de enfermagem 
vive e aprende durante sua vivência acadêmica. Assim, a estrutura organizacional é formada por 
uma série de experiências que constroem os aspectos do cotidiano que condicionam a identidade 
profissional. 

 
A identidade do enfermeiro envolve o cuidar, a atenção, por ser o profissional que está 
mais próximo do paciente. O enfermeiro é quem está mais próximo do familiar, ele é quem 
é o interventor entre o médico e a família. Está mais próximo intervindo, porque ele está 
mais próximo do cuidado... É, interdisciplinaridade porque, não só a questão 
multiprofissional, interdisciplinaridade porque ele vai além de simplesmente daquela 
equipe profissional, porque existe a comunicação como meio, um fator importante (Wanda 
Horta). 

 
As instituições de ensino superior tem um papel importante para formar profissionais 

qualificados que possam estar atuando no assistir, intervir, gerenciar e pesquisar, pois nem sempre o 
profissional consegue articular esse pilar em sua realidade de trabalho. O profissional enfermeiro 
tem uma grande responsabilidade de articular os saberes vivenciados durante o processo de 
formação e de colocar em prática o que foi visto na Universidade. 
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Seja ele da área hospitalar, seja da básica, é um profissional essencial que uni vários 
membros de uma equipe. Acho que a melhor palavra para descrevê-lo é articulador, 
porque ele articula a equipe de enfermagem, a de medicina, a de fisioterapia, a de 
nutrição, a de limpeza. Então o enfermeiro tem esse papel, essa identidade de articular o 
setor que ele está inserido ou a unidade como um todo, se ele for responsável por ela. 
(Anna Nery). 

 
Os projetos políticos pedagógicos dos cursos, assim como a grade curricular, desempenha 

um papel primordial nessa forma de ver o enfermeiro através de diversas interpretações e 
identidades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é baseada em preceitos, filosóficos, 
políticos que norteiam a elaboração dos projetos para propor a formação de profissionais críticos e 
reflexivos, dinâmicos e ativos. Os projetos são capazes de inserir no mercado de trabalho, 
profissionais que assumam seus direitos de forma cidadã, que estejam aptos a aprender. (PERES; 
CIAMPONE, 2006, p.495). 
  Assim o processo formativo pode ser construído para o aluno vivenciar atividades que o 
fazem pensar no outro, e respeitar o ser humano de forma individual e coletiva. A identidade do 
enfermeiro é construída por características que vão além da técnica, possui sensibilidade que 
percebe os problemas e identifica diversas situações de saúde. 
 

Eu acho que uma das principais características que o enfermeiro deve ter é sensibilidade 
para identificar seja um problema de saúde, seja um problema na família, algum problema 
social que aquela pessoa esteja passando, ou cultural, social, ou de saúde mesmo. Tem que 
dar atenção ao paciente, ter dedicação e compromisso, porque se o enfermeiro não tiver 
compromisso com sua prática, ele faz de qualquer jeito, e não é para ser assim. O que o 
diferencia dos demais profissionais é essa questão da atenção, da sensibilidade da 
comunicação que ele deve ter, tanto com o paciente como com a equipe interdisciplinar. 
(Florence Nightingale). 
 

A comunicação é um ato primordial que permite a articulação entre pessoas, trocas de 
experiências, como ser humano.  

Segundo Braga e Silva (2007), a educação preexiste através da função de formar cidadãos 
capazes de pensar, agir por sua própria expressão e ser autônomo. Assim, os professores e alunos 
identificam o processo formativo diante de transformações no campo da educação, onde é preciso 
lançar sempre novas estratégias e práticas. 

 
Eu concordo com (Wanda Horta), realmente a filosofia da UERN, o projeto de curso 
definido é quem direciona o processo de aprendizagem, assim a gente vivencia na prática, 
muitas vezes o que foi passado pelos professores, apesar de todos os entraves que 
naturalmente tem da teoria com a prática. Eu acho que todas as disciplinas conseguem 
contribuir, para essa formação, assim como podem definir o perfil do aluno enquanto 
futuro enfermeiro. (Wanda Horta). 

 
É preciso trabalhar o aluno cidadão, criativo, construtivo, sensível, empreendedor, 

autônomo, versátil, crítico, e, sobretudo, solidário e justo. Essas características, por sua vez, 
contribuem para consolidação, na saúde nas diretrizes do (SUS) e no ensino profissional em 
enfermagem. (SOARES; BUENO, 2005). 

A visão dos estudantes sobre a enfermagem desenvolvida durante a graduação, nesse 
período algumas disciplinas, voltadas para “o despertar” do aluno para enfrentar o mercado de 
trabalho e ser um profissional comprometido com as problemáticas que envolvem o contexto saúde-
doença, também contribuem para os estudantes apreenderem o papel da enfermagem. 
 
CONCLUSÃO 
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Diante da pesquisa foi possível perceber que a motivação para cursar em enfermagem tem 
diversas origens mediante o desconhecimento dos pré-vestibulandos ao se depararem com a escolha 
do curso. No entanto ao entrarem no curso de enfermagem, os estudantes acabam desenvolvendo 
uma capacidade de descontruir uma imagem da enfermagem construída pela sociedade. Esse 
amadurecimento é imprescindível para que os estudantes conheçam o verdadeiro papel do 
enfermeiro e possam estar aptos a atuarem com maior capacidade. 

Conclui-se que as concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a formação 
em enfermagem são construídas ao longo das disciplinas e das experiências práticas. 
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CONHECIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN 
ACERCA DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE BOCA  

Kátia Cibele Alves Dantas Cota¹; Ana Rafaela Luz de Aquino Martins²; Georgia Costa de Araújo Souza³  

 

RESUMO: O carcinoma epidermóide representa mais de 90% de todas as neoplasias malignas que 
acometem as estruturas orais e são geralmente diagnosticados tardiamente. Dentre as localizações 
mais comuns da lesão na boca, destaca-se o lábio inferior, onde a etiologia guarda relações com a 
exposição solar crônica. O objetivo deste trabalho foi analisar o nível de conhecimentos dos 
trabalhadores rurais acerca da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca, tendo em vista a 
importância do conhecimento da população sobre principais sinais clínicos indicativos desta 
neoplasia bem como dos fatores de risco relacionados ao seu desenvolvimento. Foi realizado um 
estudo piloto, constituído por 34 trabalhadores rurais cadastrados no Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais do Município de Caicó. Os dados foram coletados através de questionário estruturado, sendo 
analisados inicialmente através de estatística descritiva. Os resultados evidenciaram maior 
prevalência de indivíduos do sexo masculino (53%), sendo 47% com  mais de 25 anos de trabalho e 
44,1% trabalham expostos ao sol de 5 a 8 horas por dia. Ainda temos que 79% dos participantes da 
pesquisa nunca realizaram o autoexame. Os resultados iniciais demonstraram que os trabalhadores 
apresentam desconhecimento a respeito do câncer de boca e dos fatores de risco associados ao 
desenvolvimento desta neoplasia maligna, indicando que, estes trabalhadores, os quais fazem parte 
do grupo de risco para o câncer de boca, não estão aptos para a realização da prevenção e 
diagnóstico precoce desta lesão. Dessa forma, torna-se indispensável instituir um programa de 
prevenção e diagnóstico precoce desta doença na população dos trabalhadores rurais. 

PALAVRAS–CHAVE: Câncer bucal; Diagnóstico precoce; Fatores de risco; Prevenção.  

INTRODUÇÃO  

O câncer de boca, também intitulado câncer oral, está entre o sexto e oitavo tipo de câncer 
mais comum em todo o mundo, apresentando uma grande variabilidade de incidência entre os 
países (SCULLY; MOLES, 2008). No Brasil, estimam-se 9.990 casos novos de câncer da cavidade 
oral em homens e 4.180 em mulheres, no ano de 2012. Esses valores correspondem a um risco 
estimado de 10 casos novos a cada 100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres, sendo o 5° mais 
comum em homens e mais que o 10° em mulheres . Na região Nordeste, o câncer oral é o quarto 
mais frequente em homens e o oitavo em mulheres, sendo que para o estado do Rio Grande do 
Norte, a incidência prevista é de 5 a 7% de todas as neoplasias malignas (INCA, 2012).  

O carcinoma epidermóide oral (CEO), também denominado de carcinoma de células 
escamosas ou carcinoma espinocelular, representa mais de 90% de todos os tumores malignos que 
acometem as estruturas orais (KADEMANI, 2007).  A sua incidência difere significativamente 
dentro do próprio Brasil, fato que se deve, possivelmente, às diferenças locais na prevalência dos 
fatores de risco (HARDISSON, 2003; OLIVEIRA; SILVA; ZUCALOTA, 2006; CHOI et al., 2006; 
LIANG et al., 2008). Dentre os principais fatores de risco relacionados ao CEO encontram-se o 
tabaco, álcool e a radiação solar ultravioleta (UV) (SCULLY; MOLES, 2008). 
___________________________ 
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A exposição à radiação UV é o principal fator para o desenvolvimento do câncer de lábio 
(SOUZA, 2010), a partir do aparecimento de uma lesão cancerízável chamada queilite actínica, que 
se inicia como um processo crônico o qual pode evoluir para o carcinoma de células escamosas 
(CASSIUS et al., 2012). 

Quando o carcinoma epidermóide de lábio inferior é diagnosticado em estágios iniciais o 
prognóstico é bom, com sobrevida de 5 anos em mais de 90% dos pacientes. Entretanto, metástases 
em linfonodos cervicais podem ocorrer em 5% a 20% dos casos e, nesses pacientes, o prognóstico é 
pior, considerando que apenas, 30% a 70% atingem a sobrevida de 5 anos (HASSON, 2008). No 
Brasil, o CEO geralmente é diagnosticado tardiamente em estágios avançados da doença. Assim, 
entre 34 a 66% dos pacientes morrem dentro de cinco anos, após o diagnóstico (MAURÍCIO; 
MATOS; GUIMARÃES, 2009). 

Para compreender e controlar as neoplasias malignas torna-se necessário a utilização de 
conhecimentos científicos e experiências que vão desde as escolhas individuais do estilo de vida aos 
complexos mecanismos de regulação molecular intracelular. Também se exige uma gestão 
competente e o adequado uso dos recursos disponíveis para o planejamento, execução e avaliação 
das estratégias de controle da doença. A prevenção e o controle de câncer estão entre os mais 
importantes desafios científicos e de saúde pública da atualidade (INCA, 2012). 

De acordo com Registros Hospitalares de Câncer, a maioria dos pacientes brasileiros chega aos 
hospitais com a doença em fase avançada. Isso faz com que o tratamento desses casos deixe de ser 
curativo para, na maioria das vezes, ser mutilante, o que influencia sobremaneira a sobrevida desses 
pacientes (MAURÍCIO; MATOS; GUIMARÃES, 2009). As causas mais importantes no atraso do 
diagnóstico são a evolução inicial oligossintomática, o reduzido conhecimento sobre a doença entre 
pacientes e profissionais, o medo do diagnóstico e as dificuldades ao acesso médico.  

Pessoas fumantes, alcoolistas crônicos ou que estão expostas por um período prolongado à 
radiação solar (fonte de radiação ultravioleta) estão entre os grupos de risco para o desenvolvimento 
do CEO. Portanto, na Região Nordeste do Brasil, particularmente no estado do Rio Grande do 
Norte, com grande exposição solar durante a maioria dos dias do ano, os trabalhadores cujo trabalho 
é a céu aberto como os agricultores, pecuaristas, pescadores e trabalhadores da construção civil 
merecem uma atenção especial para a atuação das equipes de saúde na prevenção do câncer de 
boca, em especial o câncer de lábio inferior.  Dentre as principais formas de atuar na prevenção do 
câncer de boca estão a atuação de profissionais no diagnóstico precoce e a realização do autoexame 
da boca por parte da população. Para isso, se faz necessário o conhecimento dos principais sinais 
clínicos indicativos da doença os quais podem ser identificados de forma simples através do 
autoexame da boca. E ainda, como forma de prevenção a população também precisa reconhecer os 
principais fatores de risco relacionados ao câncer de boca e assim tentar se proteger ou evitá-los. 
Dessa forma, os profissionais podem fornecer essas informações e preparar o grupo de risco para 
detectar alguma alteração nas fases iniciais, procurar o profissional competente o quanto antes e 
consequentemente ser submetido a um tratamento mais conservador, fato descrito e analisado em 
outros estudos como o de Cassius et al., (2010).  

Em virtude da importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces do câncer de 
boca para a sobrevida dos pacientes com essa neoplasia, bem como do planejamento de ações 
preventivas direcionadas às necessidades da população-alvo, este estudo se propôs a analisar o nível 
de conhecimento dos trabalhadores rurais do município de Caicó acerca do câncer de boca.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Esta pesquisa consistiu em um estudo exploratório, de diagnóstico, sobre o nível de 
conhecimento dos trabalhadores rurais do município de Caicó sobre o câncer de boca, 
caracterizando-se como um estudo transversal.  
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Para a obtenção da amostra, inicialmente foi realizado um estudo piloto com 34 
trabalhadores cadastrados no Sindicato dos trabalhadores rurais do município de Caicó e 
posteriormente calculado a amostra necessária para validar a pesquisa, totalizando 100 
trabalhadores, os quais serão coletados em nova fase do projeto. O instrumento utilizado para a 
coleta de dados foi a entrevista estruturada, sendo os participantes voluntários abordados no 
Sindicato dos Trabalhadores em momentos prévios às reuniões realizadas no sindicato e/ou ao 
atendimento odontológico que acontece no mesmo local e que é exclusivo para o grupo em questão.  

O critério de inclusão consistiu em trabalhadores rurais cadastrados no Sindicato citado, 
sendo excluídos da amostra trabalhadores não cadastrados ou os que se recusaram a participar da 
pesquisa. Os trabalhadores foram convidados a responder, mediante entrevista, um questionário 
aplicado pelo aluno de Iniciação Científica, contendo dados de identificação social do entrevistado, 
e perguntas específicas sobre o câncer de boca, com o intuito de identificar o nível de conhecimento 
dos participantes acerca da prevenção e diagnóstico precoce desta patologia. Dentre elas podemos 
citar: o que é o câncer de boca? Quais os fatores de risco do câncer de boca? Como prevenir o 
câncer de boca? As perguntas foram explicadas em linguagem popular, para melhor compreensão 
pelo entrevistado.  

Uma vez realizada a coleta dos dados, os resultados obtidos foram organizados em um 
banco de dados, através do programa Microsoft Excel 2010. Para a análise descritiva, os parâmetros 
avaliados foram separados em grupos que congregassem respostas semelhantes, para melhor 
apreciação dos dados.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra do estudo consistiu de 34 trabalhadores rurais cadastrados no Sindicato dos 
Trabalhadores rurais do município de Caicó. Foi constatado que a maior parte dos sujeitos da 
pesquisa pertencia ao gênero masculino (n = 18; 53%), sendo 47% (n = 16) do gênero feminino. Do 
total da amostra, houve predomínio entre 5as e 7as décadas de vida, (n = 14; 41,1%). Apesar de 
haver uma boa quantidade de mulheres neste grupo analisado, estes dados enfatizam a importância 
do conhecimento sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca desta população, já 
que, de acordo com Bessell  et al.,(2011) os homens na faixa etária entre a 5ª e 7ª décadas de vida 
são os principais indivíduos acometidos pelo CEO. 

Os participantes da pesquisa apresentaram em sua maioria o nível de escolaridade entre 5 a 8 
anos de estudo, totalizando 38% (n = 13) da amostra, com um percentual de 32,3% (n = 11) com 
escolaridade entre 0 e 4 anos e 29,4% ( n = 10) com mais de 8 anos de estudo (Gráfico 1). Quanto 
ao local de moradia, 73,5 % (n = 25) dos entrevistados residem na zona rural e 26,4 % (n = 9) na 
zona urbana, vivendo em sua maioria (n = 24; 70,5%), com apenas 1 salário mínimo. Segundo 
Oliveira, Silva e Zucalota, (2006) existe uma relação direta entre o perfil socioeconômico com o 
nível de conhecimento, acesso à informação e serviços básicos de saúde, sendo o conhecimento dos 
fatores de risco, a base para uma prevenção efetiva do CEO. A escolaridade é um fator determinante 
para o estilo de vida dos indivíduos (LIMA et al., 2005). Para Santos, Batista e Cangussu, (2010) 
quanto menor o índice de escolaridade, menor o nível de entendimento e informação dos sujeitos, 
sendo então a escolaridade, fator determinante para o entendimento de informações relevantes sobre 
o câncer de boca. O baixo nível de anos de estudo dificulta o diagnóstico precoce, pelo fato de que 
as lesões iniciais, geralmente assintomáticas, não são valorizadas pelo próprio indivíduo. De acordo 
com Lima et al., (2005) a prevenção primária dessa condição está embasada nos fatores etiológicos 
e nas alterações de estilo de vida. 
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Gráfico 1: Nível de escolaridade ( anos de estudo) dos participantes da pesquisa. 
 

Em relação ao tempo de trabalho na agricultura, foi encontrado que, 47% (n = 16) dos 
participantes possuem mais de 25 anos de trabalho, seguido daqueles com 6 a 10 anos (n = 10; 
29,4%), 11 a 25 anos (n = 6; 17,6%) e 2 a 5 anos (n = 2; 5,88%). Estes trabalhadores também foram 
questionados quanto ao tempo de exposição solar diário e 44,1% (n = 15) dos trabalhadores 
relataram ficarem expostos de 5 a 8 horas por dia, (n = 14; 41,1%) de 1 a 4 horas por dia e (n = 5; 
14,7%) mais de 8 horas. (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Representação do tempo de exposição solar diário dos s trabalhadores rurais. 
  

Em se tratando do conhecimento dos trabalhadores a respeito do câncer de boca, os mesmos 
apresentaram variadas respostas sobre o que é o câncer de boca. As respostas semelhantes foram 
separadas em diferentes grupos. Do total da amostra, 29,4% (n = 10) responderam que o câncer de 
boca era ou estava relacionado a uma doença. 29,4% (n = 10) relacionaram o câncer de boca a 
nódulos e feridas. 5,88%, (n = 2) relacionaram ao fumo, 2,94% (n = 1) à exposição solar, 2,94%, (n 
= 1) ao uso de bebidas alcoólicas, 2,94%, (n = 1) a fatores genéticos e 8,82 % (n = 3) não souberam 
responder (Gráfico 3).   

Os participantes também foram questionados acerca do conhecimento sobre os fatores de 
risco associados ao desenvolvimento do CEO. Após explicação detalhada sobre o que são fatores de 
risco, 67,6% (n = 23) responderam que os fatores de risco para o câncer de boca estão associados à 
falta de higiene e cuidados bucais, 14,7% (n = 5) não souberam responder, 5,88% (n = 2) 
relacionaram a exposição solar, 5,88% (n = 2) relacionaram à alimentação, além de outros com 
pequena porcentagem como uso de próteses (n = 1; 2,94%), múltiplas parceira (n = 1; 2,94%), 
predisposição genética (n = 1; 2,94).  

Apesar de mais de 50% dos trabalhadores relacionar o câncer de boca com doença ou 
nódulos, as respostas dadas demonstraram conhecimento muito limitado acerca do que é o câncer e 
de quais fatores estão relacionados com o seu desenvolvimento, uma vez que a maioria não sabia o 
que eram fatores de risco e nem relatou os principais fatores de risco ao CEO.   
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Gráfico 3: Conhecimento dos trabalhadores rurais sobre o que é o câncer de boca.  
 

De fato, o conhecimento limitado sobre o que é o câncer de boca, parece estar associado 
sobre informações gerais advindas de outros tipos de cânceres. 

Os participantes foram questionados também quanto à exposição aos principais fatores de 
risco associados ao CEO: uso de tabaco, bebida alcoólica e exposição solar.  O uso do tabaco 
apresentou uma porcentagem de 32,3% (n = 11) enquanto que 67,6%  (n = 23) não faz uso de 
tabaco. Dos trabalhadores que usam  tabaco, 9,09%  (n =1 ) faz uso do tabaco de 0 a 10 anos, 
63,63%  (n = 7) usam tabaco entre 11 e 20 anos e 27,27%, (n = 3) fazem uso do tabaco há mais de 
20 anos. O uso de bebida alcoólica foi relatado em 32,3% (n = 11).  

Quanto ao uso utensílios para a proteção solar, 8,8% (n = 3) dos trabalhadores rurais não 
usam nenhum tipo de proteção ao trabalhar exposto ao sol. Aqueles que utilizam proteção relataram 
mais de uma forma de se proteger. Dentre as formas de proteção mais utilizadas o protetor solar 
ficou com (n = 19; 55,8%),  o boné e o chapéu com (n = 15; 44,1%) e outras forma de proteção 
(pano na cabeça, óculos e guarda sol) com (n =3; 8,8%)  (Figura 4).  

 

Gráfico 4: Formas de proteção solar utilizadas pelos participantes. 
 

Dentre os hábitos bucais, o tabagismo e o alcoolismo têm sido frequentemente 
documentados como sendo os principais fatores de risco no desenvolvimento de novos cânceres 
bucais, agindo de forma sinérgica e aumentando a incidência. (SANTOS; BATISTA; CANGUSSU, 
apud MORSE, 2006). Segundo Cassius et al.,(2011), o mecanismo de ação carcinogênica do álcool 
ainda não está bem determinado, porém evidências sugerem que seu efeito é modulado por 
polimorfismos genéticos que alteram o metabolismo do etanol, do folato e da reparação do DNA. A 
plausibilidade biológica do seu efeito no organismo inclui a ação do acetoaldeído, o principal 
metabólito do etanol, aumento da concentração de estrógeno nas mulheres, na sua ação como 
solvente dos carcinógenos presentes no tabaco, na produção de moléculas de oxigênio e nitrogênio 
reativos e na alteração no metabolismo dos folatos. Para os trabalhadores rurais, o principal fator de 
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risco é a exposição solar crônica, que leva ao desenvolvimento do câncer de lábio, principalmente o 
inferior, já que os raios solares incidem diretamente nesta região que esta em sua maioria das vezes 
desprotegida, levando ao surgimento inicial de uma lesão cancerizável, a queilite actínica, que pode 
posteriormente progredir para uma lesão maligna. 

Quanto à prevenção do câncer de boca, os participantes da pesquisa relataram mais de uma 
forma de prevenir este câncer. 38,2% (n = 13) relacionaram a prevenção aos cuidados de higiene 
bucal, 38,2% (n = 13) relataram a uma boa frequência ao cirurgião-dentista, 14,7% (n = 5) 
relacionaram  a não fumar ou beber; 5,88% ( n = 2) relacionaram ao uso de protetor solar , 5,88% (n 
= 2) relacionaram a visitas ao médico, 2,94%(n = 1) relacionaram ao uso de remédios , 2,94% (n = 
1) relacionaram a ter uma boa alimentação, 2,94% (n = 1) relacionaram a não ter múltiplos 
parceiros e 2,94% (n= 1) disseram uma forma de prevenir é evitando pancadas. Os principais 
fatores relacionados à prevenção, que são amplamente importantes para o diagnóstico precoce, tais 
como o uso do protetor solar e a  não utilização de tabaco álcool ,foram  pouco relatados na presente 
pesquisa, com fuga da delimitação do que encontramos na literatura e ainda em pequenas 
porcentagens. 

Uma das principais formas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca é a 
realização do autoexame da boca. O autoexame é um exame visual e tátil que deve ser realizado 
pelo próprio paciente, e de extrema importância para o diagnóstico precoce. Deve ser realizado em 
frente ao espelho, após remover prótese ou aparelhos removíveis, caso haja necessidade, 
observando-se a face, lábio e cavidade oral, se há alguma mudança de coloração, presença de 
nódulos ou alteração antes não aparente. O ideal é realizar o autoexame da boca a cada 3 meses, 
para que qualquer alteração da normalidade seja prontamente detectada . De acordo com  Cassius 
(2010) a técnica do auto exame é descrita geralmente como um método não-invasivo, de baixo 
custo, fiável e aplicável em massa para controlar incidência de cancro oral. Além disso, seus 
benefícios seriam direcionados para a prevenção secundária. O paciente seria capaz de identificar 
lesões suspeitas de malignidade e, em seguida, encaminha-se a uma unidade de saúde.  Os 
trabalhadores rurais também foram questionados quanto à realização deste método eficaz de 
diagnóstico precoce. 79,4% ( n = 27) de todos os participantes da pesquisa relataram nunca ter 
realizado o autoexame para detecção de câncer oral e apenas (n = 7; 20,5%) já havia realizado pelo 
menos uma vez, demostrando desconhecimento e falta de informação sobre o câncer oral e o 
autoexame. A boca é um sítio anatômico de fácil acesso para exame, permitindo que o paciente, 
através do autoexame, possa visualizar diretamente alterações suspeitas, principalmente nos 
estágios iniciais, levando ao diagnóstico precoce (SANTOS; BATISTA; CANGUSSU 2010). 

A maioria dos participantes, ao ser questionada quanto à conduta que teria diante do 
aparecimento de lesão suspeita de CEO, respondeu que procuraria o médico para realização do 
tratamento (73,5%; n = 25) e apenas 20,5% (n = 7) respondeu que procuraria o cirurgião-dentista. 
Isto reflete o fator cultural que ainda persiste na população, o qual atribui ao cirurgião-dentista o 
cuidado apenas dos elementos dentários. Outro fato importante encontrado na pesquisa, esclarece a 
falta de informação que existe sobre o câncer de boca, pois 91,17% (n = 31) dos entrevistados 
relatou nunca ter ouvido explicação sobre câncer de boca. Ocorrência importante é que 58,8% (n = 
20) destes trabalhadores rurais responderam à entrevista estruturada logo após atendimento 
odontológico, estando a apenas entre 1 a 24 semanas da última visita. Apenas 8,5% (n = 3) já tinha 
ouvido explicações sobre o câncer de boca, na televisão, mas nunca de forma direta por 
profissionais de saúde. Isto enfatiza a necessidade de maior empenho dos profissionais de sáude, 
principalmente cirurgiões-dentistas, quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca, 
uma lesão de fácil detecção, muitas vezes para o próprio paciente, e que quando diagnosticada em 
estágios iniciais aumenta significativa a sobrevida dos pacientes. Para Santos, Batista, Cangussu 
(2010), o câncer bucal é uma doença de alta incidência no mundo que vem sendo considerada como 
problema de saúde pública, sendo a prevenção e o diagnóstico precoce, as melhores formas de 
combater a doença. 
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CONCLUSÃO 

 Os resultados da pesquisa forneceram a obtenção de dados importantes a respeito do 
conhecimento dos trabalhadores rurais do município de Caicó sobre o câncer oral.  Foi possível 
observar que faltam informação e projetos que melhor informem à população em geral, e 
principalmente as populações de maior risco, ou seja, que se enquadram no grupo de risco, como a 
população em estudo, acerca do câncer oral, incluindo a prevenção e diagnóstico precoce. Dessa 
forma, existe a necessidade de ações conjunta de todos os profissionais de saúde envolvidos no 
processo de saúde-doença da população, tendo em vista que o indivíduo deve ser visto como um 
todo e não em partes, principalmente da inclusão de orientação básica do câncer oral nas consultas e 
atendimentos de rotina do cirurgião-dentista. Estes resultados poderão ser melhor elucidados, ao 
final do projeto, que foi renovado, pelo aumento da amostra estudado e análise estatística. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA LINFADENOMEGALIA CERVICAL 
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RESUMO: Os linfonodos são pequenas estruturas ovais ou riniformes bastante numerosos na 
região cervical. Possuem como função primordial a elaboração da resposta imune contra antígenos 
circulantes no organismo. O aumento dos linfonodos cervicais habitualmente representa resposta 
adaptativa normal a um estímulo imunológico, mas pode estar associado a causas neoplásicas, 
infecciosas, inflamatórias ou ainda não estar associado a nenhuma doença. O objetivo deste trabalho 
é conhecer as características demográficas da linfonodomegalia cervical em ambulatório 
especializado, discutir condutas para melhor avaliação e condução destes pacientes e construir 
banco de dados informativo. Os dados colhidos retrospectivamente via análise de prontuários foram 
tabulados e analisados por estatística descritiva exploratória. Dos 1214 pacientes atendidos em 
ambulatório de Cabeça e Pescoço, entre 2005 e 2012, 55 (4,53%) procuraram o ambulatório com a 
queixa de adenomegalia cervical. A maioria dos pacientes chegou ao ambulatório sem avaliação 
clínica adequada no que se refere à pesquisa de doenças infectocontagiosas. 14 (25,45%) pacientes 
foram encaminhados para biópsia. 04 pacientes (7,3%) foram diagnosticados com linfoma, 
correspondendo a 0,32% do total de pacientes atendidos no período estudado. 03 pacientes entre 54 
e 69 anos e uma criança com 8 anos.  01 (1,81%) paciente apresentou como resultado 
histopatológico um carcinoma epidermóide grau III com sítio primário em lesão de hipofaringe. A 
ultrassonografia não colaborou com o diagnóstico, sendo a avaliação e os aspectos clínicos mais 
importantes. É necessário que os profissionais de saúde avaliem melhor os casos para que os 
pacientes já cheguem triados no especialista. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Linfonodos; linfonodomegalia; pediatria ; oncologia ; cirurgia de cabeça 
e pescoço 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os linfonodos são pequenas estruturas ovais ou riniformes normalmente medindo de 0,1 
a 2,5 cm de comprimento, de superfície lisa, forma um pouco elíptica e consistência elástica 
(CHAMMAS et al., 2004). São móveis, indolores e obedecem a certa simetria (CARVALHO, 
2001).  Possuem como função primordial a elaboração da resposta imune contra antígenos 
circulantes no organismo. 

Os linfonodos são bastante numerosos na região cervical, superficiais e de fácil 
palpação, podendo ser descobertos ocasionalmente. (CHAMMAS, 2004). O aumento dos 
linfonodos dos pescoços é bastante comum em adultos e principalmente em crianças, e 
habitualmente representa resposta adaptativa normal a um estímulo imunológico (CARVALHO, 
2001), mas pode estar associado a causas neoplásicas, infecciosas, inflamatórias e outras, ou ainda 
não estar associado a nenhuma doença específica (KOWALSKI, 2005). Barnes (1972) considera 
qualquer massa ou linfonodo cervical palpável, independente do tamanho, como anômalo no recém-
nascido. Para a idade entre seis meses e 12 anos, são consideradas anormais massas ou linfonodos 
maiores ou iguais a 1 cm e no adulto quando maiores ou iguais a 3 mm. O aumento pode ser de um 
único linfonodo ou de um grupo, podendo ser uni ou bilateral. Quanto ao caráter de aparecimento 
do linfonodo, a linfonodopatia pode ser classificada em aguda, quando a menos de 30 dias, ou 
crônica, quando mais que 30 dias (KOWALSKI, 2005).   
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Em geral, a maioria das linfonodopatias do triângulo cervical anterior são benignas, a 
exceção das metástases do câncer de tireoide que surgem nesta topografia. Já cerca de 50% das do 
triângulo posterior (nível V) são malignas (CARVALHO, 2001).   Linfonodomegalia cervical em 
crianças e adolescentes é geralmente de causa infecciosa (CRESPO et al. 2005) e a avaliação 
diagnóstica nesta faixa etária é baseada principalmente em avaliação laboratorial e exame físico 
detalhado. Em grupo de 282 crianças com linfonomegalia, apenas 9 apresentaram doença maligna 
(CITAK et al.,2011). Sinais de infecção de vias aéreas superiores, faringite, otalgia, infecções 
bucais, infecções de couro cabeludo prontamente identificam a causa de uma linfonodomegalia 
cervical com características benignas (CAVALCANTI, 2007). As neoplasias malignas em crianças 
tendem a mostrar massas linfonodais coalescentes, volumosas, preferencialmente no triângulo 
posterior do pescoço (KOWALSKI, 2005).   Linfadenodomegalia cervical em pacientes com fatores 
de risco para neoplasia de cabeça e pescoço (idade avançada, etilismo e tabagismo) deve levar a 
suspeita de doença malígna e direcionar o médico para um exame minucioso das vias 
aerodigestivas, possivelmente seguido de um exame subsidiário como uma nasofibroscopia 
(CAVALCANTI, 2007). Na maioria das vezes, o aumento linfonodal não está associado à doença 
neoplásica, entretanto, um linfonodo aumentado em paciente com mais de 40 anos deve ser 
considerado como neoplásico até que se prove o contrário (SHAHA e SHAH, 1995). Linfonodo 
endurecido, indolor e com tendência a diminuição de mobilidade também fala a favor de origem 
neoplásica (metástase cervical) (KOWALSKI, 2005).   A avaliação do significado da linfonodopatia 
por metástase cervical originada de tumor primário oculto ainda é um desafio (LEE et al.,1995). O 
sítio primário não é identificado em cerca de 2 a 9% dos pacientes (AMAR et al., 2000). 

Existem dados epidemiológicos que podem fornecer pistas para o diagnóstico. Por 
exemplo, o contato com um paciente com tuberculose pode levar a suspeita da doença em paciente 
com linfonodomegalia cervical ou hilar. Uma investigação completa dos sintomas relacionados aos 
outros órgãos também é importante. Um questionário sobre o uso de medicamentos deve ser 
realizado. Alguns agentes (por exemplo, fenitoína) tipicamente podem causar aumento dos 
linfonodos, que pode ser isolada ou associada a sintomas de doença do soro, como rash cutâneo, 
febre e hepatoesplenomegalia. Em um estudo que analisou a biópsia de 213 pacientes com 
linfonodomegalia não-explicada, nenhum paciente com linfonodos menores que 1 cm tinha câncer, 
ao passo que 8% daqueles com linfonodos entre 1 e 2,25 cm apresentavam neoplasia e 38% 
daqueles com linfonodos maiores que 2,25 cm apresentavam-se positivos para doença neoplásica. 
Além do tamanho, é importante avaliar as características do linfonodo. Linfonodos endurecidos e 
aderidos são sugestivos de processo neoplásico, ao passo que linfonodos fibroelásticos e dolorosos 
se devem mais comumente a processos infecciosos e inflamatórios (CAVALCANTI, 2007).  

O manejo inicial do paciente com adenopatia cervical pode variar amplamente entre os 
clínicos e a decisão sobre quais exames deverão ser solicitados pode variar conforme as suspeitas 
diagnósticas (KOWALSKI, 2005).   O exame ultrasonográfico do pescoço pode ser solicitado com 
objetivo principal de verificar a presença do nódulo e tentar caracterizá-lo quanto à sua natureza 
(benigna ou maligna) (CHAMMAS, 2004). Uma abordagem sistematizada pode melhorar o 
diagnóstico e a terapêutica (KOWALSKI, 2005).   

O objetivo deste trabalho é conhecer as características demográficas da 
linfonodomegalia cervical em ambulatório especializado, discutir condutas para melhor avaliação, 
condução diagnóstica e terapêutica destes pacientes e construir banco de dados informativo para 
orientar profissionais das demais áreas sobre a necessidade de exames específicos e inespecíficos 
nestas situações. O estudo dará suporte ao desenho e planejamento do atendimento especializado 
dos pacientes já que a maioria não é de origem neoplásica e servirá de suporte teórico e prático nas 
Disciplinas de Semiologia Médica, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Pediatria, 
Oncologia, entre outras. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foram analisados retrospectivamente 
1.214 prontuários, referentes aos atendimentos em ambulatório especializado em Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço entre os anos 2005 e 2012, dos quais, foram selecionados 55 pacientes cuja 
queixa principal foi de linfadenomegalia cervical.  

As informações contidas foram cuidadosamente transferidas para protocolo específico 
para que os dados relevantes fossem tabulados e tratados pela estatística, tais como idade, sexo, 
profissão, níveis cervicais comprometidos, exames solicitados, dados ultrassonográficos e de 
biópsia.  

Pesquisa de natureza quantitativa, com finalidade básica, tendo a origem dos dados de 
modo documental, com temporalidade transversal através de levantamento de variáveis descritas 
nos resultados. Os dados foram analisados através de estatística descritiva exploratória.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos 1214 pacientes atendidos, 55 (4,53%) procuraram o ambulatório com a queixa de 
adenomegalia cervical. Na amostra 43,6% eram do sexo feminino e 56,4% do sexo masculino. 
Quanto a idade, 16 pacientes tinham de 00 a 01 ano de idade ( 29,1%), 11  tinham entre 11 e 20 
anos ( 20%), 11  tinham entre 21 e 30 anos ( 20%), 05  tinham entre 31 e 40 anos (9,1%) e 12 
estavam acima de 41 anos ( 21,8%), com uma idade média de 24 anos. A procura espontânea 
representou 43,64%, sendo os demais encaminhados pelos seguintes profissionais: clínico geral 
12,73%; otorrinolaringologista e pediatra (10,91%); ultrassonografista, infectologista e 
endocrinologista, cirurgião vascular, ginecologista, médico da família, anestesiologista e geriatra 
representaram 5,46%.  

 

 
Figura 1: Distribuição de idade em porcentagem de pacientes com queixa de linfonodomegalia 
cervical no período de 2005 a 2012. 

 
A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) foi indicada para apenas 13 (23,6%) 

pacientes, sendo que apenas 01 foi sugestiva de doença linfoproliferativa, 01 foi positiva para 
células neoplásicas malignas (compatível com carcinoma epidermóide) e as demais contendo outros 
diagnósticos. 14 (25,45%) pacientes foram encaminhados para biópsia, sendo que apenas 10 
(18,2%) a realizaram. 04 pacientes (7,3%) foram diagnosticados com linfoma, correspondendo a 
0,32% do total de pacientes atendidos no período estudado. 03 pacientes entre 54 e 69 anos e uma 
criança com 8 anos.  Dos 04 pacientes com linfoma, apenas 1 realizou PAAF antes da biópsia, que 
mostrou material sugestivo de neoplasia de células redondas, em concordância com resultado 

Anais do VIII SIC 1122

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

histopatológico. 01 (1,81%) paciente apresentou como resultado histopatológico um carcinoma 
epidermóide grau III, em concordância com resultado anterior de PAAF, com sítio primário em 
lesão de hipofaringe. 

 

 
Figura 2: Distribuição em porcentagem de resultado de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) 
em pacientes com linfonodomegalia. 

 

 
Figura 3: Distribuição em porcentagem de resultado de biópsia em pacientes com linfonodomegalia. 

 
Na investigação foi realizado teste cutâneo para tuberculose, sorologias para 

toxoplasmose, mononucleose e citomegalovirose, além de hemograma, ultrassonografia do pescoço 
e estudo radiológico do tórax. A sorologia para toxoplasmose foi realizada para 48 pacientes, sendo 
positiva para 15 (27,3%). A sorologia para citomegalovírus foi realizada em 43 pacientes, sendo 
positiva em 24 (43,6%); a sorologia para Epstein BAAR foi solicitada para 41 pacientes, sendo 
positivas em 17 (30,9%); o teste tuberculínico foi solicitado para 35 pacientes, sendo não reator em 
27 (49,1%), reator fraco em 03 (5,5%) e reator forte em 05 (9,1%). 

Existe grande receio da população quanto ao quadro de adenomegalia cervical. A 
maioria dos pacientes chegou ao ambulatório sem avaliação clinica adequada no que se refere à 
pesquisa de doenças infectocontagiosas. A ultrassonografia não colaborou com o diagnóstico, sendo 
a avaliação e os aspectos clínicos mais importantes. A maioria dos pacientes está na faixa pediátrica 
o que contraindica a punção como meio diagnóstico, já que ela não define os principais diagnósticos 
nesta faixa etária.  A biópsia foi indicada para uma pequena parcela, tendo a grande maioria apenas 
seguimento clínico. 
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CONCLUSÃO 
 

A presença de uma linfonodo cervical representa um desafio diagnóstico na prática 
médica. Diante das possibilidades diagnósticas, faz-se necessária uma rotina na abordagem, 
principalmente quando existem outros sinais e sintomas associados. Na anamnese, é fundamental 
conhecer idade do paciente e tempo de duração da massa cervical, para caracterização de uma 
linfonodomegalia aguda ou crônica, bem como a existência de sintomas constitucionais associados. 
O exame físico deve ser completo, dando ênfase às características do linfonodo aumentado e a 
existência de sinais que sugiram infecção ou tumor com drenagem para o linfonodo acometido. 

Há um baixo índice de doença linfoproliferativa associada à linfadenomegalia cervical 
na amostra selecionada para este estudo.  A grande maioria dos casos está relacionada com 
processos infecciosos e inflamatórios. É necessário que os profissionais de saúde aprendam a 
avaliar melhor os casos para que os pacientes já cheguem triados no especialista. 
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Parauchenipterus galeatus e Leporinus piau) PRESENTES NO RESERVATÓRIO DE SANTA 

CRUZ, APODI, RIO GRANDE DO NORTE 
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RESUMO: O presente trabalho baseia-se na análise do conteúdo estomacal de 29 exemplares 
pertencentes a três espécies de peixes (Triportheus signatus, Parauchenipterus galeatus e 
Leporinus piau) capturados no mês de fevereiro de 2011 no reservatório de Santa Cruz, no 
município de Apodi, com o objetivo de avaliar a dieta e verificar variações espaciais na mesma. Os 
peixes foram capturados e levados para o laboratório e em seguida foram submetidos à análise 
biométrica e, posteriormente retirados os estômagos. A análise do conteúdo estomacal, feita sob 
microscópios estereoscópico e óptico, revelou uma dieta bastante variada, cujos itens foram 
agrupados em dez categorias: microcrustáceos, insetos, resto vegetal, material digerido, material 
orgânico, escama, detrito, camarão, molusco e resto de Arthropoda, sendo insetos e camarão os que 
mais contribuíram para a alimentação das espécies. Quanto à variação espacial, insetos e camarão 
predominaram no ambiente lacustre enquanto que no ambiente fluvial as maiores contribuições 
foram de insetos e material orgânico. Avaliando-se a dieta de cada espécie foi possível atribuir as 
categorias tróficas de insetívoro para T. signatus, carcinófago com tendência à insetivoria para P. 
galeatus e herbívoro para L. piau. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Peixes; Dieta; Reservatório 
 
INTRODUÇÃO 
 

O nordeste brasileiro possui clima semiárido, o qual é marcado por irregularidades ou 
escassez de chuvas o que se reflete nas características da rede hidrográfica. Como forma de 
minimizar os impactos gerados por esta restrição de água é que se disseminou a prática de 
construções de açudes, ou reservatórios, cuja finalidade primordial é o abastecimento. A barragem 
de Santa Cruz encontra-se no município de Apodi e pertence à bacia do rio Apodi-Mossoró, 
segunda maior do estado (OLIVEIRA et al., 2000). Embora o reservatório seja um ambiente de 
grande importância econômica, pouco se sabe sobre sua importância ecológica, pois poucos estudos 
relacionados ao seu funcionamento e estrutura, como ecossistema dulcícola, foram desenvolvidos, 
destacando-se a ausência de informações sobre as assembleias de peixes. A escassez de 
conhecimentos referentes a muitas espécies nordestinas, em especial no aspecto alimentar, faz 
justificar a necessidade de estudos relacionados à ecologia trófica dos peixes. 

A presente pesquisa teve por objetivo caracterizar a alimentação de três espécies 
(Triportheus signatus, Parauchenipterus galeatus e Leporinus piau) representantes da ictiofauna 
deste reservatório, os quais possuem interesse ecológico e econômico, e verificar as variações 
espaciais em suas dietas. Espécies do gênero Triportheus Cope, 1872 habitam uma grande 
variedade de ecossistemas sul-americanos e são amplamente distribuídas, tendo sido registradas 
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desde a bacia do rio do Prata até o Orinoco, com grande representatividade na Amazônia 
(GOULDING, 1980 apud GALINA e HAHN, 2003). 

 A espécie Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766, é conhecida regionalmente 
como cangati, mas denominado de forma diversa em outras regiões como anduiá, anuiá, anujá, 
cabeça-de-ferro, cachorro, cachorrinho, carataí, chorão, cumbá, cumbaca, mandi-cumbá, ronca-
ronca (NOMURA, 1984), sendo amplamente distribuída na América do Sul.  Já a espécie 
Leporinus piau conhecida popularmente como piau três pintas, piau preto, piau gordura ou piau, é 
encontrada em todas as bacias hidrográficas e abundante em todos os rios, riachos, lagos, lagoas e 
açudes do Nordeste brasileiro. Apresenta elevada importância na pesca comercial e esportiva, sendo 
muito apreciado por pescadores da região. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A Barragem de Santa Cruz foi construída em 1999 e finalizada em 2002. Está a 18 km 
do centro do município de Apodi, sendo o segundo maior com área de 4.264 km2, 57,50 m de altura 
(incluindo a fundação)e com capacidade máxima de 600 milhões de m3 (SEMARH, 2009). Sua 
construção teve como objetivos irrigar 9.236 hectares na Chapada do Apodi, controlar as cheias e 
regular a vazão do Rio Apodi, servir de anteparo às águas da transposição do Rio São Francisco, 
além de garantir o abastecimento de água para 27 cidades do alto oeste potiguar (PACHECO e 
BAUMANN, 2006). 

As coletas, referente ao material analisado, foram realizadas no reservatório de Santa 
Cruz em Apodi-RN, no mês de fevereiro de 2011, em oito pontos (Figura 1), os quais foram 
agrupados em ambientes lacustre (pontos 1 ao 6) e fluvial (pontos 7 e 8). Em todos os pontos, com 
base em uma avaliação visual, percebeu-se erosão leve para moderada, elevada presença de rochas, 
cascalho e areia constituindo a margem e vegetação marginal rala ou inexistente sendo constituída 
principalmente por gramíneas. 

 

 
 

Figura 1: Localização da Barragem de Santa Cruz/RN e distribuição dos pontos de coleta. (Dam = 
Barragem). *(l) lacustre; *(f) fluvial. 

 
Para a captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com malhas de 12; 15; 20; 

25; 30; 35; 40; 45; 50; 60 e 70 mm (entre nós adjacentes). Os aparatos de pesca eram instalados às 
16:00 horas e retirados às 5:00 horas sendo realizadas duas despescas, às 21:00 e às 5:00 horas 
quando então eram retiradas as redes. Os exemplares capturados foram acondicionados em sacos 
plásticos devidamente identificados com os pontos de coletas, horário e aparato de captura. 

No laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Apodi, 
o material foi triado e identificado até o nível taxonômico de espécie por meio de chaves 
taxonômicas especializadas. Para as espécies cuja identificação não foi possível, estas foram 
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devidamente etiquetadas, fixadas em formol a 10% e enviadas para especialistas do Departamento 
de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Em seguida, os exemplares foram submetidos à análise biométrica obtendo-se os dados 
de comprimento total (Lt) e padrão (Ls), em centímetros, e peso total (Wt), em gramas. Os 
exemplares coletados foram eviscerados a partir do seccionamento na região abdominal, iniciando 
do poro urogenital até a base da cabeça. Foram coletados os estômagos e em seguida foram fixados 
em formol a 10% e conservados em álcool a 70%. 

As análises do conteúdo estomacal foram realizadas no Laboratório de Ictiologia 
(LABIC) da UERN sob microscópio estereoscópico. Dos dados da dieta foram obtidas as 
frequências de ocorrência (Fo) e volumétrica (Fv) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980; ROSECCHI e 
NOUAZE, 1987; ZAVALA-CAMIN, 1996). A associação das frequências dá origem ao cálculo do 
Índice Alimentar (IAi) (KAWAKAMI & VAZZOLER, 1980), apresentado em valores percentuais. 

 
IAi = Fo . Fv/ Σ (Fo .Fv) x 100 

onde: 
IAi = índice alimentar 
Fo = frequência de ocorrência 
Fv = frequência volumétrica 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para o estudo da alimentação das três espécies de peixes (T. signatus, P. galeatus, L. 
piau) do semiárido potiguar, presentes no reservatório de Santa Cruz, foram analisados 29 
exemplares cuja avaliação do conteúdo estomacal permitiu a identificação dos seguintes itens: 
Microcrustáceos (Conchostraca), Insetos (sendo composto pelas ordens Diptera, Hymenoptera, 
Orthoptera, Odonata, Hemiptera, Trichoptera, Ephemeroptera e Coleoptera), Resto vegetal, 
Material digerido (material com alto grau de digestão cuja identificação não foi possível), Material 
orgânico, Escama, Detrito, Camarão, Molusco (Gastropoda), Resto de Arthropoda (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Espectro alimentar das três espécies de peixes, agrupadas, no Reservatório de Santa 

Cruz, Apodi/RN. 
 

O espectro alimentar das espécies, ainda agrupadas, quanto a verificação da variação 
espacial, observou-se que o item insetos predominou em ambos os ambientes, lacustre e fluvial 
(IAi%=43,49 e IAi%=32,92, respectivamente) seguido pelo camarão (IAi%=21,40 e 20,02, 
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respectivamente). Entretanto houve variações no consumo dos demais itens sendo que moluscos 
predominaram no ambiente lacustre (IAi%=19,62) e material orgânico no ambiente fluvial 
(IAi%=25,70) (Figura 3). 
 

 
Figura 3 - Espectro alimentar das três espécies de peixes, agrupadas, de acordo com o ambiente 
(lacustre e fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 
 

Nota-se que os insetos contribuem bastante para a dieta das espécies. Os insetos 
representam o maior grupo existente no reino animal, onde 10% colonizam o ambiente aquático 
(McCAFFERTY, 1981), o que faz desses organismos fonte de alimento para muitas guildas tróficas 
(VIDOTTO-MAGNONI e CARVALHO, 2009). Para estas espécies, os insetos encontrados foram 
tanto de origem autóctone quanto alóctone o que permite inferir que no período estudado, embora as 
chuvas tenham sido escassas, ainda houve o aporte de matéria do exterior para contribuir com a 
dieta das espécies, isto pode ser comprovado pela participação das ordens Hymenoptera e 
Orthoptera.  

Camarões também foram importantes e o local, principalmente no ambiente lacustre, de 
águas mais calmas, parece favorecer a proliferação destes organismos (GAVILAN-LEANDRO et 
al., 2009). O mesmo pode ser atribuído aos moluscos do ambiente fluvial. Entretanto, observa-se a 
contribuição do material orgânico para o ambiente fluvial, isto pode ter ocorrido pelo pequena 
velocidade da água neste pontos, que associada à baixa quantidade de chuva, permitiu o acúmulo 
deste material. 

Quanto a avaliação das espécies em separado, ressalta-se a participação dos itens insetos 
(IAi%=60,90), seguido de microcrustáceos (13,44) e escama (IAi%=13,14) para a dieta de T. 
signatus. Constituíram a dieta de P. galeatus os itens camarão (IAi%=39,96), insetos (IAi%=32,88) 
e material orgânico (IAi%=14,61). E L. piau alimentou-se principamente de restos vegetais 
(IAi%=80,06) e material orgânico (IAi%=16,01) (Figura 4). A ingestão destes itens permitiu 
enquadrá-las nas categorias tróficas de insetívoro, carcinófago com tendência à insetivoria e 
herbívoro, respecitvamente. 

O hábito alimentar de várias espécies do gênero Triportheus, de acordo com trabalhos 
desenvolvidos em diversas bacias, varia de onívoro a insetívoro, além daquelas parcialmente 
zooplanctívoras (ALMEIDA, 1984; BRAGA, 1990; CATELLA e PETRERE JR, 1998; GAMA, 
2000). Galina e Hanh (2004) utilizaram T. signatus como ferramenta de amostragem da 
entomofauna no reservatório do Manso, Mato Grosso. No reservatório de Sobradinho na Bahia, os 
insetos foram o item preferencial dessa espécie (PINTO et al., 2011). Nesse contexto a categoria 
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trófica atribuída, em Santa Cruz, para a espécie T. signatus está em consonância com outros 
ambientes, podendo ser explica pela abundância do recurso. 

 
Figura 4 – Espectro alimentar das três espécies de peixes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 
 

Para P. galeatus ao ter sua alimentação avaliada por  Borges; Gurgel e Canan (1999) ao 
estudar uma comunidade de peixes da lagoa do Jiqui/RN, encontraram que esta espécie apresentou 
dieta insetívora. Por outro lado, Andrian e Barbieri (1996) estudando-a no reservatório de Itaipu/PR, 
encontraram um espectro alimentar amplo, retratando o oportunismo da espécie e assim 
considerando-a como onívora com tendência à carnivoria, mais especificamente, à insetívora. 

Leporinus piau ao ser avaliado em pesquisas em duas outras bacias apresentou hábito 
alimentar onívoro. Em um deles alimentou-se de vegetais, algas, sementes e restos de insetos, sendo 
importante ecologicamente como peixe forrageiro (GOMES e VERANI, 2003; ALVIM e PERET, 
2004). 

 

A B 

C 
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Figura 5 – Espectro alimentar de T. signatus, P. galeatus e L. piau presentes no Reservatório de 
Santa Cruz, Apodi/RN, de acordo com o ambiente (lacustre e fluvial). 

Em relação à variação espacial, observou que T. signatus consumiu insetos como item 
principal nos dois ambientes, lacustre e fluvial (IAi%=43,49 e IAi%=32,92, respectivamente). A 
alimentação de P.galeatus , baseada na ingestão de insetos (IAi%=37,00) seguida de camarão 
(IAi%=30,58) no ambient lacustre passou a ser composta de camarão (IAi%=43,16) seguida de 
insetos (IAi%=21,13). Leporinus piau consumiu exclusivamente restos de vegetal (IAi%=100) no 
ambiente lacustre e mostrou-se mais onívoro no ambiente fluvial consumindo matéria orgânica 
(IAi%=80,32), microcrustáceos (IAi%=18,84) e insetos (IAi%=8,84) (Figura 5). Essa variação na 
ingestão dos itens e suas proporções demonstram a disponibilidade destes no ambiente, bem como a 
plasticidade trófica exibida por estes peixes. 
 
CONCLUSÃO 
 

A alimentação das três espécies de peixes capturadas no reservatório de Santa Cruz foi 
variada contendo dez itens alimentares, porém com predomínio de insetos e camarão. Estes recursos 
também prevaleceram de acordo com a distribuição espacial, porém variando a proporção. Baseado 
nos itens consumidos pôde-se enquadrar as espécies nas seguintes categorias tróficas: T. signatus 
como carnívora, P. galeatus carcinófago com tendência à insetivoria e L. piau como herbívoro. 
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DIFICULDADES E AVANÇOS NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS EM UM 
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RESUMO: A pesquisa tem como objetivo identificar as dificuldades na captação de órgãos pela 
Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplante no Hospital Regional 
Tarcísio de Vasconcelos Maia e os avanços alcançados desde a sua inserção na instituição 
hospitalar até os dias atuais. A Coleta de dados foi instrumentalizada por uma entrevista 
semiestruturada aplicada a equipe multiprofissional que compõe a referida comissão após 
aprovação da pesquisa pelo comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, protocolo nº 028/11, CAAE 0022.0.428.000-11. A análise dos dados foi subsidiada pela 
análise de conteúdo proposto por Bardin. Através dos resultados foi possível perceber as 
dificuldades encontradas pela equipe, dentre elas, a interação da equipe com outros profissionais do 
serviço por não compreenderem o seu trabalho, realização dos exames solicitados para avaliar o 
estado geral do usuário para que possa realizar a captação de órgãos e carência de informações da 
população sobre a temática, resultando numa maior recusa na decisão em doar ou não os órgãos dos 
familiares que se encontram em morte encefálica. Neste sentido constatou-se que muitas das 
atividades desenvolvidas pela equipe, atualmente emana em resultados positivos com o aumento da 
captação de córneas e de múltiplos órgãos já realizados no meio hospitalar. 
 
PALAVRA-CHAVE: Enfermagem; Captação; Hospital, Morte Encefálica. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo, consequentemente à 
taxa de doação de órgãos e tecidos vem aumentando significativamente, sendo considerado um dos 
países a realizar mais transplante.   

A doação de órgãos se caracteriza pela retirada de órgãos e tecidos em indivíduos 
voluntários, em vida, ou em casos de pós- morte. Na doação em vida realiza-se a retirada de 
órgãos/tecidos que possuem a capacidade de reconstituição, como parte do fígado e a medula óssea, 
e de órgãos pares, como rins, córneas e pulmão. 

O transplante de órgãos atualmente vem resultando como uma alternativa terapêutica usual 
aos portadores de doenças terminais de alguns órgãos e sendo inquestionável ao longo das últimas 
cinco décadas. Nesse sentido, os esforços para concretizar tal ação, de salvar vidas, se deram a 
partir dos avanços tecnológicos na área da saúde, principalmente na área de terapia intensiva, 
farmacológica e na imunológica. 

Na década de 70 houve um grande avanço em que os pesquisadores/cientistas 
descobriram/desenvolveram métodos/substâncias, como o desenvolvimento de drogas 
imunossupressoras, as quais permitiram realização de transplantes de órgãos com maiores êxitos e 
uma taxa mais elevada de sobrevivência para os pacientes, ou seja, aumentando a expectativa e a 
qualidade de vida desses pacientes (CINTRA E SANNA, 2005). 

O principal percurso nesse contexto foi à descoberta da droga imunossupressora denominada 
cilcosporina, pelo médico Jean Borel. Com isso: 
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Em 1981, um grupo de americanos da universidade de Stanford, realizou o primeiro 
transplante combinado (coração-pulmão), com sucesso. Enquanto que em 1983, o 
transplante hepático deixou de ser experimental, pois quando realizado não obtinha êxito, e 
passou a ser uma modalidade terapêutica para as doenças hepáticas terminais. (CINTRA ET 
AL, 2000 apud CINTRA E SANNA, 2005, p. 79) 
 
 

A partir de então, com o desenvolvimento tecnológico, o transplante deixa de ser algo 
meramente experimental ou sem expectativas de êxito, passando a ser uma terapia de escolha para 
aquele que se encontra com algum de seus órgãos incapaz de desempenhar sua atividade específica 
ou com falência (TRAIBER E LOPES, 2006).  

Em decorrência da realidade que se configurava, com as grandes tentativas de transplantes, 
bem como o seu avanço e conquistas em 1995 foi encaminhada uma proposta ao Ministério da 
Saúde de organização do transplante, porém, não obteve sucesso. Só a partir de 1996, que o número 
de transplante de outros órgãos sólidos, além dos rins, tornou-se significativa (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2003). 

Mediante a necessidade de ter serviços de transplantes no Brasil, foi preciso regulamentar 
esta atividade e criar uma coordenação nacional para sistemas de transplante. Segundo Roza et al 
(2009), o método de transplante que só era destinado as classes economicamente bem sucedidas, ou 
seja, desigualdade de acesso, passou a ter critérios definidos e claros, tecnicamente corretos e 
socialmente aceitáveis da doação. 

Assim, em 1997 o ato de doação de órgãos, passou a ser legalmente realizado, sancionada 
em 4 de fevereiro a lei nº. 9.434, criou condições legais para a realização dos transplantes, dispondo 
sobre a remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano para fins de transplante e tratamento, 
seja em vida ou post morte, respeitando a decisão de cada um (Brasil, 2002). Ou seja, passava a 
vigorar o consentimento informado, segundo o qual a decisão sobre a doação pertencia aos 
familiares do potencial doador (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE 
ÓRGÃOS, 2003). 

A lei só entrou em vigor após regulamentada pelo decreto 2.268 de 30 de junho de 1997, a 
referida lei criou o Sistema Nacional de Transplante (SNT) e as Centrais de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos (CNCDO) (BRASIL, 2002). 

No art. 7° do decreto 2.268 é incumbido a CNCDO promover inscrições de potencias 
doador; coordena as atividades de transplante a nível estadual; classifica os receptores e os agrupa 
de acordo com suas necessidades; comunica ao SNT as inscrições; recebe a notificação de Morte 
Encefálica (ME) ou outra informação que enseje a retirada de tecido (BRASIL, 2002). 

Desta forma, com a necessidade de ampliar os avanços já obtidos na captação de órgãos e na 
realização de transplante, e de acordo com a portaria n°1752 do Ministério da Saúde (2005), que 
colocou em pauta a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT) como principal finalidade, envolver de forma mais efetiva e organizada os hospitais 
integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) no esforço coletivo de captação de órgãos, assim 
como de aprimorar o funcionamento das CNCDO melhorando suas articulações com esses 
hospitais. 

Segundo Garrafa e Medina (2006) apud Luparelli (2009, p. 19), “É indispensável à 
implantação de programas permanentes de esclarecimento e incentivos, com o apoio da 
extraordinária evolução dos meios de comunicação”.  Portanto, possuindo como meta a viabilização 
de uma ampliação qualitativa e quantitativa no que diz respeito à captação de órgãos. 
 Neste ínterim, a doação de órgãos, por ser uma temática que desencadeia debates e 
discussões construtivas, ela pode trazer a tona polêmicas, levantando problemas e apontando 
propostas. Além de não só envolver só os profissionais ali atuantes na realização dessa captação e 
transplante, mas por tratar-se de seres humanos que se submentem a salvar vidas, ou seja, doam 
vida, esperança, prosperidade, emoções que não são medidas e nem descritas. 
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Com isso despertou-se o interesse de trabalhar essa questão uma vez que há falta de 
informação para a população, a recusa dos familiares e até mesmo a falta de preparo dos 
profissionais em trabalhar com esse processo é bastante visível, mesmo estando diante de todas as 
informações e legalizações, essa situação ainda é frequente/presente na realidade atualmente. 

A pesquisa objetiva identificar as dificuldades na captação de órgãos encontradas pela 
Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplante no Hospital Regional 
Tarcísio de Vasconcelos Maia e os avanços já alcançados desde sua inserção na instituição 
hospitalar até os dias atuais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritiva com uma abordagem qualitativa, 
realizada na Comissão Intra Hospitalar de Doação de órgão e Tecidos para Transplante, do Hospital 
Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró/RN, tendo como sujeitos a equipe 
multiprofissional composta por uma Médica, Enfermeira, Assistente Social, Psicólogo e duas 
Técnicas de Enfermagem. 

 Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro norteador, elaborado 
previamente pelos pesquisadores, composto de questões abertas e fechadas, subsidiando a entrevista 
semiestruturada. Segundo Lakatos e Marconi (2009) apud Lodi (1974), a entrevista semiestruturada 
é enfatizada como uma forma de obter respostas de acordo com as necessidades traçadas pelos 
objetivos da pesquisa, permitindo que todas as respostas sejam comparadas com o conjunto de 
perguntas. Nas questões abertas os indivíduos respondem livremente da forma que desejam, 
enquanto nas fechadas o indivíduo escolhe dentre várias respostas, indicando aquela que melhor 
adequar na exposição da resposta. 

A coleta foi realizada no âmbito do HRVTM, especificamente na CIHDOTT, que dispõe de 
estrutura física adequada para a abordagem dos sujeitos, sem sofrer interferências durante a 
entrevista mantendo o anonimato e a confiabilidade da pesquisa. 

Após transcrição das falas, os dados foram organizados e analisados a partir das informações 
coletadas, os quais proporcionaram uma visão ampliada do objeto em estudo, considerando as 
grandes variáveis que se pode encontrar com a entrevista.  

Para subsidiar a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, em que as 
diferentes fases de análise, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em 
torno de três pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração; o tratamento dos resultados, a 
inferência e a interpretação (BARDIN, 2009). 

Os sujeitos foram recrutados mediante uma visita prévia da pesquisadora aos membros da 
Comissão, solicitando a participação dos sujeitos na pesquisa mediante a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme preconiza a resolução 196 do Conselho 
Nacional de Saúde e as emendas relacionadas a Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, e 
identificados por nomes de órgãos do corpo humano para que o sigilo fosse mantido. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, protocolo nº 028/11, CAEE: 0022.0.428.000-11. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da instalação da CIHDOTT no HRTVM em 2008, as principais dificuldades 
mencionadas pelos entrevistados estão direcionadas para as questões logísticas, sorológicas, 
familiar e conflitos com profissionais do próprio hospital.  

 
 
Para que o processo ocorra dependemos de toda uma logística de funcionamento, como por 
exemplo, precisa que haja um médico para detectar a morte encefálica, uma vez 
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diagnosticada a ME precisa-se das sorologias e consequentemente a manutenção do 
potencial doador e durante esse período a gente deparou muito com esse que poderíamos 
chamar de entraves que foi a questão dos médicos para está se disponibilizando em fechar o 
diagnóstico de ME. Ainda nos deparávamos também com a questão das sorologias, assim 
como a questão da recusa familiar (FÍGADO). 

 
 

As questões logísticas envolvem todo o processo de acondicionamento, armazenamento e 
transporte de órgãos dentro de um tempo pré-estabelecido, bem como o tempo de isquemia de cada 
órgão, levando em consideração a distância entre o centro de captação e o de implantação. Envolve 
também o agendamento de salas cirúrgicas, materiais e equipamentos especializados para a 
realização de exames neurológicos (SNT, 2005). 

Todavia esse processo só inicia-se, após identificar o paciente com ME e sua notificação à 
Central de Transplante, sendo que, essa atividade só é efetivada de acordo com o protocolo pré-
estabelecido. 

Neste ínterim, a logística é tida como grande responsável pela não efetivação de transplante 
após a constatação de ME (SNT, 2005).  

Com relação às sorologias, o impasse diz respeito à ausência de um laboratório, credenciado 
pelo SUS no município, para poder realizar a análise do material colhido, além da disponibilidade 
de ter um profissional para deixar as amostra e pegar os resultados, conforme relata os sujeitos 
Fígado, Córneas e Rins respectivamente: “As sorologias que são feitas em cantos diversos, a gente 
encaminha para o PAN, para o LAREM e a gente precisa de alguém que vá deixar essas 
sorologias”, “O mais difícil no inicio foi essa questão da conscientização e trabalhar essas questões 
da necessidade de realizar os exames” e “Não podia nem fazer entrevista porque onde fazer os 
exames?”.  

A questão familiar é um dos fatores primordiais para o início do processo de doação de 
órgãos e tecidos, assim como a autorização por escrito da retirada dos órgãos. Então, havendo um 
descompasso em um desses pontos, consequentemente a lista de espera aumenta cada vez mais, ou 
seja, tornando o número de doadores insuficiente para atender a demanda desses pacientes na fila.  

Em determinados casos, são encontrados situações em que os familiares têm dificuldade 
para compreender as orientações dadas e necessárias para a tomada de decisão, enfatizado por Rins 
e Coração “Na entrevista não existe mistério e quando já existe uma predisposição da família para a 
doação tudo da certo, agora quando a pessoa tem família que é preconceituosa, falta de 
conhecimento, tudo isso dificulta um pouco o processo”, “Então, para ser doador a família tem que 
autorizar, tem que ter sensibilidade e ter consciência e conhecimento, para que eles se mostrem com 
facilidade para autorizar a retirada”. 

Em alguns estudos realizados por Rech e Rodrigues (2007), Roza (2005), Santos e 
Massarollo (2005), mostram que quando a família é bem orientada quanto ao processo de doação de 
órgãos, desde o conceito de ME até como ocorre à entrega do corpo a família após a captação, as 
taxas de consentimento são maiores. Além da satisfação por parte dos familiares em relação ao 
cuidado prestado ao paciente e atenção dispensada aos familiares, exerce influência nas taxas de 
consentimento para a doação. 

Nesta ótica, fica evidente a necessidade de informações, esclarecimentos sobre a doação de 
órgãos, incluindo o diagnóstico de ME, abordando que esse processo é irreversível, que o potencial 
doador não ficará desfigurado e que todo o processo é amparado por leis, protocolos e 
regulamentos.  

Além da questão familiar, temos algo intrínseco a isso que é a dor, fator muito explicitado 
pelos sujeitos, os quais trazem em suas falas que por mais que a família seja consciente da 
importância da doação e o benefício que fazem ao realizar tal ato, porém, a dor da perda de um ente 
querido influência muito no que concerne o consentimento para doação. Segundo os sujeitos Rins e 
Córneas: “Tem gente que diz que gostaria de doar em vida, mas na hora da dor, apesar de toda 
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confusão que se estabelece naquele momento, fica difícil”, “O que a gente encontra mais 
dificuldade em relação à família é a questão do momento, é um momento de dor muito grande”. 
 A morte por ser um evento caracterizado pelo luto, pela dor, indignação, dentre outros 
sentimentos que envolvem esse processo de perca de um ente querido, é necessário que o 
profissional no momento da entrevista considere tudo que envolve o familiar naquele dado 
momento, cabendo a esse profissional procurar identificar até que nível esse estado emocional pode 
interferir no consentimento para o processo de doação de órgãos.  
 Segundo Santos e Massarollo (2005) a dor é muito intensa, sendo que, o tempo é o principal 
aliado para que o familiar possa decidir sobre a doação ou não, porém, o que acontece? Nem 
sempre é possível que haja esse tempo, uma vez que a informação da ME é passada para os 
familiares, e logo em seguida já ocorre à solicitação de doação de órgãos. Isso tudo faz com que os 
familiares fiquem receosos e hajam por impulso, não permitindo a retirada/doação.   

Conforme a isso, o que quer que digam nessas situações, palavras, gestos/expressões, tudo 
isso deve ser peculiarmente realizado, pelo motivo de se tratar de um momento delicado e 
emocionante, ou seja, tudo que for expor na ocasião da entrevista deve vir com sinceridade, vir do 
coração. 

Fora essas questões já descritas anteriormente, abordando os entraves no processo de doação 
na CIHDOTT do HRTVM em Mossoró, têm-se outro fator muito influenciador que é a não 
aceitação de alguns dos próprios profissionais do referido hospital, mediante a instalação da 
comissão no hospital. Isso pode ser evidenciado nas falas de Rins e Coração, “Porque existia e 
ainda existe uma ignorância muito grande por parte inclusive do hospital, dos gestores em relação a 
questão do que seja a CIHDOTT, parte da falta de conhecimento do hospital”, “Por muitas 
dificuldades, porque todo mundo tem que fazer parte desse processo e quando é um serviço novo, as 
pessoas parecem que não acreditam naquele serviço colocam muita dificuldade”.  

Faz-se necessário que haja uma interação entre os profissionais da instituição hospitalar, 
para que possa ser viável todo o processo de doação e captação de órgãos, partindo não só do 
acolhimento/recepção dos potencias doadores e familiares, mas, incluindo também a forma de como 
cuidar desses pacientes (integralidade), de abordar e manter comunicação com a família em relação 
ao quadro clínico, até que chegue à confirmação do diagnóstico de ME e todo esse processo seja 
valido e aceitado por parte dos familiares.  

Segundo Burra (2005), Barcellos (2005) e Ashraf (2005) é essencial a integração entre os 
profissionais a fim de melhorar a qualidade da assistência ao potencial doador e à sua família, 
colaborando, ao incrementar a obtenção de órgãos adequados para transplante. A doação poderia ser 
grandemente facilitada, caso fosse priorizada e garantida boa qualidade de comunicação entre os 
profissionais e os familiares dos doadores. 

Nesse caso, a CIHDOTT tem como finalidade desempenha tarefas em conjunto com todos 
os outros profissionais, sendo necessário o multiprofissionalismo, o qual é caracterizado pela 
atuação conjunta de várias categorias profissionais, com objetivos em comum, que nesse caso seria 
a captação de órgãos para benefício de pacientes debilitados e em filas de esperas.  

“Então, é um serviço novo para nós e precisa que as pessoas se envolvam nele. Você 
sozinho em uma comissão não coloca o serviço de saúde para funcionar tem que ter apoio dos 
gestores, apoio da comunidade, apoio dos próprios colegas que trabalham nessa comissão” 
(Coração). 

Quanto ao aspecto positivo, a doação de órgãos e tecidos apresenta avanços significativos, 
os quais se destacam: o aumento na captação de córneas, maiores acessos à realização dos exames, 
efetivas captações de múltiplos órgãos, educação permanente em saúde com os profissionais e 
população em escolas, além de, propiciar a criação de um projeto de extensão junto a UERN, 
proporcionando um aumento na produção científica com a elaboração de trabalhos. 

 A captação de córneas é realizada com mais frequência, devido à facilidade em executar tal 
procedimento a partir de um simples processo cirúrgico. Neste caso, são realizados apenas dois 
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exames para constatar se o potencial doador é portador do vírus da hepatite e/ou da Aids, facilitando 
o processo de doação,  além da flexibilidade dos familiares em consentir. 

O HRTVM se destacou na realização de duas captações de múltiplos órgãos em um só ano. 
Para isso, foi preciso uma mobilização de todas as instâncias, desde a municipal até a estadual, 
disponibilizando transporte privado, inclusive os deslocamentos de profissionais da capital do 
estado até o HRVTM. 

Outro feito diz respeito às atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. No 
ensino, a educação para população como para os profissionais da área da saúde. Na pesquisa, 
trabalhos científicos abordando a doação e transplante de órgãos e tecido. Na extensão, projetos 
direcionados para a sociedade, academia e profissionais da saúde, sua criação é em parceria com a 
UERN. 

Com relação à educação permanente, segundo Brasil (2009), é caracterizada pela articulação 
entre as necessidades de aprendizagem e as necessidades de trabalho, possibilitando aos 
profissionais informações sobre o que se propõem, permitindo reflexões e analise crítica dos 
processos de trabalhos.  

Ressalta-se a importância de ir mais além com o projeto, para que assim possa ter resultados 
mais concisos, amenizando a realidade ainda tão delicada e triste, que é o desequilíbrio piamente 
visível entre a oferta e a demanda nas filas de espera que consequentemente só faz aumentar.  

Além disso, cogita-se com a possibilidade de levar o conhecimento para as universidades e 
escolas de nível básico sobre a doação, como parte integrante da grade curricular, uma vez que, 
desde cedo o individuo começa a ser trabalhado sobre a temática em estudo, e consequentemente, 
proporciona uma visão mais ampla e estruturada, com informações precisas para que todo esse 
processo seja compreendido e melhor aceito pela população.  

Marinho (2006) relata que o Brasil dispõe do maior programa público de transplantes do 
mundo, tendo realizado mais de 8.500 transplantes em 2003 e uma fila de espera de quase 60 mil 
pessoas no mesmo ano. Com isso, trata-se de uma conquista incontestável do nosso sistema de 
saúde, mas alguns aprimoramentos ainda são possíveis e precisos no interesse da sociedade 
brasileira. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Considerando a problemática desse estudo e os objetivos nele proposto, a pesquisa permitiu 
visualizar as dificuldades e os avanços alcançados pela CIHDOTT do HTVM.  

Nesta perspectiva, a Comissão que tem como particularidades desenvolver ações/atividades 
direcionadas para o aumento na obtenção de novos potenciais doadores. Com isso, desde sua 
inserção no HRVTM, a Comissão procura trabalhar nesta perspectiva, porém, mediante algumas 
dificuldades encontradas e relatadas nesse estudo, o processo caminhou lentamente interferindo na 
captação e no aumento do numero de possíveis doadores, o que impossibilitou alcançar os seus 
objetivos.  

Tais dificuldades estão diretamente relacionadas com as questões burocráticas, sorológicas e 
consentimento familiar que muitas vezes impossibilitam a captação de órgãos. Salienta-se também a 
fragilidade na interação dos profissionais da instituição hospitalar, que acaba interferindo nas 
atividades da Comissão. 
  Todavia, mesmo diante das tribulações e incongruências perpassadas durante sua inserção 
no HRTVM até os dias atuais, esse quadro vem sendo amenizado através de atividades direcionadas 
para comunidade, profissionais de outros serviços de saúde e discentes de nível superior na 
perspectiva de conscientizá-los para a importância do tema e a inserção dessa realidade no cotidiano 
desses indivíduos, objetivando a diminuição das filas de espera por novos doadores. É salutar 
ressaltar que apesar das dificuldades, já se percebe avanços com a captação de múltiplos órgãos e o 
aumento no índice de captação de córneas captadas no hospital.  
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Neste sentido, visualiza-se a importância da implantação da Comissão para a instituição 
hospitalar que irá contribuir com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que hoje aguardam 
por um órgão que venha amenizar o sofrimento e consequentemente por melhorias na qualidade de 
vida desses usuários e dos seus familiares. 
 Portanto, é incontestável que há necessidade de continuar sensibilizando os profissionais da 
saúde, bem como a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Ao acreditar que, 
o transplante não progride sem o envolvimento social, através da Educação Permanente em Saúde 
(EPS), começando no âmbito da academia, estendendo aos profissionais da saúde, tido como um 
dos principais protagonista da cadeia doação/transplante, para que esta problemática seja a solução 
para os usuários que tanto dependem do ato da doação de órgãos. 
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E ESTADO 

NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS 

 

Maria do Desterro Feitosa Ferreira¹; Maria Ione da Silva²; Maria Isaura Plácido Soeiro³ 

 

 

 RESUMO: Nos últimos anos tem-se discutido muito sobre a importância de se praticar 
atividade física bem como a influência e relação entre obesidade, sedentarismo e prática de 
atividade física na saúde das pessoas. Diante disso pretendeu-se realizar esse estudo com estudantes 
do ensino médio da rede pública de ensino de Pau dos Ferros RN, para obtermos resposta com 
relação ao índice de atividade física habitual destes escolares assim como seu estado nutricional, e 
como a educação física e os profissionais podem influenciar no nível de atividade física e no estado 
nutricional. Os resultados mostraram que os estudantes do sexo masculino obtiveream em média 
Indice de massa corporal (IMC) 22 assim como os do sexo feminino possuem em media um (IMC) 
21  que caracteriza o peso ideal tanto para meninos como para meninas. Para o sexo feminino 
obteve-se em média índice de atividade física habitual (IAFH) 9,7 que caracteriza as alunas como 
ativas, e para o sexo masculino obteve-se em média IAFH igual a 11,4 que os caracteriza como 
muito ativos. Verifica-se assim que as meninas são pouco menos ativas que os meninos. Chega-se a 
conclusão que os escolares do ensino médio da rede pública de Pau dos Ferros possuem peso ideal 
de acordo com os padrões de normalidade e são ativos em ambos os sexos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escolares; Estado nutricional; Nível de atividade física. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A importância de se praticar algum tipo de atividade física, a influência dessas práticas para 
a saúde das pessoas, a relação entre obesidade, prática de atividade física e alimentação vem sendo 
debatida entre pesquisadores. Apesar do surgimento da prática da atividade física se dar 
concomitantemente ao do ser humano, sabemos que com o passar do tempo houve uma redução da 
mesma por vários motivos, dentre estes Mascarenhas (2005) destaca que “na comunidade urbana, a 
rápida evolução do estilo de vida tem induzido algumas mudanças socioculturais que podem estar 
afetando o nível de atividade física habitual (NAFH) das crianças e dos adolescentes”, ou seja, as 
facilidades impostas pelo desenvolvimento tecnológico estão levando as pessoas a viverem um 
novo estilo de vida o qual está levando, predispondo as pessoas ao sedentarismo. 
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Diante disso, resolvemos realizar um estudo com estudantes do ensino médio da rede 
pública de ensino de Pau dos Ferros (RN) para que com o mesmo possamos achar respostas para os 
seguintes questionamentos: há prática de atividade física por parte dos alunos do ensino médio de 
Pau dos Ferros? Qual o nível de atividade física habitual desses alunos? Eles são realmente ativos 
ou sedentários? Há diferença no nível de atividade física habitual na população estudada nos 
diferentes gêneros (feminino e masculino) e qual o estado nutricional desses alunos? Para obter tais 
respostas foi utilizado um questionário contendo questões relacionadas ao objetivo das aulas de 
educação física escolar e  foi realizada aferição de peso e estatura para a obtenção do índice de 
massa corporal (IMC) desses alunos. 

 A importância da realização desse estudo é compreendida pelo fato de que este irá trazer 
conhecimentos a respeito do nível de atividade física habitual desses alunos, e isso permitirá que 
futuramente viabilize possibilidades de intervir de maneira positiva nessa realidade se necessário, 
mesmo porque se entende que só é possível uma intervenção com qualidade em uma realidade 
quando há conhecimento suficiente sobre mesma. E por meio deste podemos conscientizar 
diretamente esses alunos da importância da prática da atividade física. Neste sentido, se torna 
necessário compreender os aspectos do organismo humano que são beneficiados por meio da 
prática da atividade física. Inicialmente podemos falar da ação antiinflamatória do exercício físico 
na obesidade infanto-juvenil, Rossett; Britto; Norton (2009) diz que o exercício promove 
“desfechos em longo prazo como redução na incidência de diabetes, osteoporose, osteoartrite, 
hipertensão, dislipidemia, além do efeito antinflamatório do exercício”. O que justifica a sua prática 
desde a tenra infância. Assim entende-se que o exercício físico regular possui efeitos positivos não 
apenas em curto prazo, mas também em longo prazo, e dentre estes também o controle do peso e 
redução da obesidade. 

 O estudo objetivou analisar o nível de atividade física habitual de escolares do ensino médio 
da rede pública de ensino do município de Pau dos Ferros. Além de identificar o nível de atividade 
física habitual destes alunos, comparar o nível de atividade física entre os gêneros e faixas etárias e 
relacionar atividade física, obesidade e saúde.  

  

MATERIAIS E MÉTODOS  

   

 Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma pesquisa do tipo descritiva de 
caráter quantitativo e de corte transversal em duas escolas estaduais do município de Pau dos 
Ferros. Contando com uma amostra de 241 alunos, 137 do sexo feminino e 104 do sexo masculino. 
Além disso, sendo um trabalho de corte transversal a coleta dos dados ocorreu em um único 
momento, com o objetivo de descrever e analisar o estado de uma variável em dado momento 
coforme propõe Freitas (2000). 

 Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos: foram aferidos peso e estatura dos 
alunos com o uso de estadiometro e balança automática para posterior cálculo do indíce de massa 
corporal  e a partir disso, obter o estado nutricional dos alunos pesquisados conforme os pontos de 
corte adotados por Cole et al. (2006). Assim como também foi aplicado o questionário de Beake 
para verificar o NAFH (nível de atividade física habitual com as adaptações validadas por Guedes; 
Guedes (2006), adotando como dados de referência os mesmos utilizados por Alves (2010), sendo 
estes < 6- sedentário; >6;=8 moderado ativo; >8; =10 ativo e >10muito ativo. Em seguida foi feito 
uma análise estatística dos resultados com obtenção do desvio padrão média aritmética no programa 
Ecxel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados do presente estudo mostraram com relação ao indíce de massa corporal (IMC) 
que os adolescentes encontran-se em média dentro do padrão de peso ideal, quando os sujeitos do 
sexo masculio obtiveram uma média de IMC (22) e desvio padrão de (3,3) e os sujeitos do sexo 
feminino uma média de IMC (21) e um desvio padrão de (3,2), neste sentido não apresentando 
diferenças significativas com relação a esta variável (IMC), conforme mostra a tabela 1. 

 
 Tabela 1: Índice de Massa Corporal 
Sexo Média  Desvio Padrão 
Masculino 22,0 3,3 
Feminino 21,0 3,2 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Em relação ao Índice de Atividade Física Habitual (IAFH) o sexo feminino obteve a média 
(9,7) com um desvio padrão de (1,6) que caracteriza as alunas como ativas, e para o sexo masculino 
a média do IAFH foi de (11,4) desvio padrão de (2,0) que os caracterizam como muito ativos 
conforme exposto na tabelas 2.  

 
Tabela 2: Índice de Atividade Física Habitual 
Sexo Média  Desvio Padrão 
Masculino 11,4 2,0 
Feminino 9,7 1,6 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

O Índice de Atividades Físicas dos Escolares (IAFE), não houve diferenças significativas, 
apresentando o sexo masculino um IAFE de (5,1) e desvio padrão de (0,6) e os sujeitos do sexo 
feminino o (IAFE) de (5,2) com  desvio padrão de (0,7), como apresenta a tabela 3.  

 
Tabela 3: Índice de Atividade Física dos Escolares 
Sexo Média  Desvio Padrão 
Masculino 5,1 0,6 
Feminino 5,2 0,7 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

Para o  Índice de Atividades Físicas Esportivas de Lazer Ativo (IAFLA) os meninos  
obtiveram resultado melhor que as meninas, tendo sido, em média (3,6), desvio padrão (1,3) e as 
meninas uma média de (2,4) desvio padrão de (0,9), como mostra a tabela 4. 

 
Tabela 4: Índice de Atividades Físicas Esportivas de Lazer Ativo  
Sexo Média  Desvio Padrão 
Masculino 3,6 1,3 
Feminino 2,4 0,9 
Fonte: Dados coletados pelo autor 
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O Índice de Atividades Físicas de Ocupação do Tempo Livre (IAFL) para ambos os sexos 
como pode-se evidenciar também não houve diferenças significativas, já que os sujeitos do sexo 
masculino apresentaram uma média de (2,7) e desvio padrão de (0,7) e os sujeitos do sexo feminino 
uma média de (2,3) e desvio padrão de (0,7), conforme a tabela 5. 

 
Tabela 5: Índice de Atividades Físicas de Ocupação do Tempo Livre 
Sexo Média  Desvio Padrão 
Masculino 2,7 0,7 
Feminino 2,3 0,7 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

De acordo com os dados apresentados acima verificou-se que as alunas do grupo pesquisado 
são pouco menos ativas que os alunos, isso pode ser considerado em função do índice inferior de 
atividades físicas esportivas de lazer ativo (IAFLA) e índice de atividades físicas de ocupação do 
tempo livre (IAFL). Já que tiveram indice de atividades físicas escolares (IAFE), praticamente igual 
como também em média peso ideal no que se refere ao estado nutricional. 

 Pelegrini; Silva; Petroski (2008) relatam que o nível de atividade Física diminui de acordo 
com o aumento da idade e que dessa maneira crianças parecem ser mais ativas que adolescentes, no 
entanto isso não ocorreu, pois apesar desta pesquisa ter sido feita com adolescentes, não foi 
diagnosticado nem um caso de sedentarismo em ambos os sexos. O que nos leva a crer que não 
houve redução do nível de atividade física habitual de quando estes eram crianças para agora, 
supondo-se que tenham sido crianças ativas.  

 Mattos et al. (2006) comentam sobre o Fato que o mundo em que vivemos predispõe o 
sedentarismo, porém, ao confirmarmos índices elevados de nível  de atividade habitual neste estudo 
acredita-se que mesmo com toda essa tecnologia que vemos atualmente, pode-se sim fazer com que 
a juventude possa se interessar pela atividade física, desde que seja incentivada e esclarecida sobre 
isso. Outros estudos também tem comprovado que de fato realmente o nível de atividade física 
habitual entre as pessoas do sexo feminino é um pouco menor que entre as pessoas do sexo 
masculino. 

 Já em estudo realizado em Campina Grande (PB), Nunes; Figueiroa; Alves, (2007) afirmam 
ter encontrado frequências elevadas de sobrepeso e obesidade entre os adolescentes da referida 
cidade, enquanto que no presente estudo os resultados referentes ao estado nutricional não são tão 
preocupantes, tendo-se identificado tanto no sexo feminino como no sexo masculino médias de 
Índice de Massa Corporal (IMC) bem satisfatória, indicando que a população aqui pesquisada 
apresenta um peso ou um estado nutricional ideal, com poucos casos de baixo peso, de sobrepeso e 
de obesidade. 

Os autores mostram ainda que “é reduzido o ritmo despendido com Atividades Físicas de 
lazer, principalmente nas classes desfavorecidas. Enquanto que no presente estudo diagnosticamos, 
jovens do sexo feminino consideradas ativas e adolescentes do sexo masculino considerados em 
média muito ativos, apesar de que neste caso não levamos em consideração o nível socioeconômico 
dos pesquisados. 

  Estudo realizado em Niterói no Rio de Janeiro por Silva; Malina, (2000) avaliou, jovens 
deste município quanto ao nível de atividade física, pelo questionário de Crocker et al (1997), PAQ-
C. e mostrou que 85% dos meninos e 94% das meninas foram diagnosticados como sedentários, 
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realidade esta, bem diferente da encontrada no presente estudo apesar de que o questionário 
utilizado em ambos os estudos não foi o mesmo.  

 Em pesquisa realizada com crianças e adolescentes em Apucarana no Paraná Guedes, (2006) 
identificou uma prevalência de sobrepeso e obesidade de 24,7% e 5,9% no sexo feminino enquanto 
entre que no sexo masculino esse índice foi de 21,9% e 4,1%. Ao contrário dos resultados obtidos 
por Medeiros, et al. (2011) que identificaram um IMC maior no sexo masculino do que no sexo 
feminino, em Campina Grande. Assim, neste estudo  a realidade mostrada é que as meninas tiveram 
uma média de IMC de 21 e os meninos tiveram uma média de IMC de 22. 

Por outro lado em estudo realizado na cidade de Pedra Grande (RN), Alves (2010) 
diagnosticou IMC normal para meninos e meninas estudantes de escola pública semelhante ao 
presente estudo e o índice de atividade física habitual (IAFH) ativa para meninos e moderadamente 
ativos para meninas, o que reforça a conclusão de que os alunos do sexo masculino são mais ativos 
que os do sexo feminino. 

Já em Porto Velho, Farias; Salvador (2005) identificaram os níveis de obesidade, estes 
foram maior entre os meninos e mais da metade da amostra pesquisada foi considerada sedentária 
ao contrário do que se percebe nesta pesquisa. Em trabalho realizado no Piauí Carvalho et al  (2010) 
encontrou níveis de sobrepeso e obesidade de 18,2% e 15,2% respectivamente, com 52% da 
amostra tendo sido considerada obesa, situação essa contrária a encontrada no presente trabalho.  

Quanto à formação e atuação dos professores foi possível observar de acordo com as 
questões do questionário que, há professor que apesar de atuar como professor de Educação física 
não tem formação na área. Mas que por outro lado, também tem professor com formação em 
Educação física. Observa-se também que tentam focar na formação do caráter e da ética. Apesar da 
relatada dificuldade, por exemplo, em termos de estruturas e material, por exemplo, os professores 
tentam influenciar em bons hábitos de vida como, no que se refere à alimentação e prática de 
atividade física.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao chegarmos ao fim desta pesquisa concluimos que os escolares do sexo masculino são 
diagnosticado quanto ao nivel de atividade física como,  muito ativos tendo em média índice de 
atividade física habitual de 11,4 e desvio padrão 2,0, já as escolares do sexo feminino foram 
caracterizadas como ativas tendo em média índice de atividade física habitual equivalente a 9,7 e 
desvio padrão de 1,6. Sendo assim, nota-se que as meninas são um pouco menos ativas que os 
meninos, conforme o visto também em vários outros estudos com essa temática. 

Quanto ao estado nuricional os escolares do sexo masculino possuem em média IMC 22 
enquanto que as escolares pesquisadas  tem em média IMC 21, ambos os resultados caracterizam a 
condição de peso ideal, estando os meninos com o este índice um pouco mais elevado que as 
meninas e portanto mais próximos de um possível condição de sobrepeso, ao contrário dos estudos 
dessa área com grandes indices de sobrepeso e obesidade principalmente no sexo feminino. No 
entanto tratando-se especificamente desta pesquisa acredita-se que o fato da média de IMC dos 
meninas ter sido menor que a dos meninos, pode estar ligado ao padrão de corpo perfeito imposto 
pela sociedade, corpo magro e supostamente bonito. 
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Ao final desta pesquisa chegamos a conclusão que os escolares do ensino médio da rede 
pública de Pau dos Ferros possuem peso ideal de acordo com os padrões de normalidade e são 
ativos em ambos os sexos. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO NEONATAL DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO 

(MSG) NA INDUÇÃO A OBESIDADE EM RATOS WISTAR E SUAS 

ASSOCIAÇÕES COM O DIABETES TIPO 2 
 

João Xavier da Silva Neto1; Francisco Barros Barbosa3 ;Carla Michele Pereira de 
Souza 1; Thiago Fernandes Martins 1;José Hélio de Araújo Filho2 

 
 

RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar a o efeito do glutamato 
monossódico (MSG) para induzir obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) em ratos 
provenientes do biotério da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. O 
mecanismo de indução foi realizado por meio de administrações subcutâneas sucessivas 
de MSG, na concentração de 4g/kg de peso corporal/dia durante os primeiros 5 dias 
neonatais dos filhotes. Os animais controles receberam quantidades equimolares de 
solução de cloreto de sódio (NaCl) durante o mesmo período. Após o desmame, durante 
intervalos de 5 dias, foram mensurados a evolução do ganho de peso, o consumo de 
água e de ração. Ao atingirem 90 dias os ratos foram anestesiados e eutanaziados para 
determinação do índice de Lee, coleta e pesagem dos órgãos internos (coração, baço, 
rins e fígado), quantificação da gordura acumulada na região abdominal e coleta de 
sangue para avaliação dos parâmetros bioquímicos. Dados obtidos foram submetidos a 
analise estatística por meio do teste-t de student. Animais tratados com MSG 
desenvolveram quadro de hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. 
Além dessas alterações, ratos tratados também apresentaram polifagia e polidipsia 
(característicos do diabetes). Demonstraram também maior acumulo de gordura na 
região abdominal e diminuição do CNA. Todas os pontos observados são característicos 
de indivíduos que desenvolveram obesidade (induzida por MSG) associado com 
diabetes.Com os resultados obtidos, ficou demonstrado que a aplicação de MSG na 
concentração de 4g/Kg de peso corporal em ratos recém-nascidos durante os primeiros 5 
dias neonatais originou obesidade experimental satisfatória e reproduzível nos ratos 
provenientes do biotério da UERN. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; Glutamato monossódico; Diabetes mellitus tipo 2. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A prevalência da obesidade vem adquirindo proporções pandêmicas globais 
possuindo cerca de 1 bilhão de  adultos que  apresentam sobrepeso e aproximadamente 
300 milhões de indivíduos obesos (RIVADA et al, 2011). Não há faixa etária especifica 
para que a pessoa comece a desenvolver obesidade. A prova disso é que segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) além dos milhões de adultos obesos, em 2010, 
cerca de 40 milhões de crianças menores de cinco anos estavam acima do peso 
(Organização Mundial da Saúde, 2012). Pesquisas tem mostrado que a obesidade é 
influenciada por fatores genéticos, bem com também por fatores ambientais tais como o 
estilo de vida, dieta alimentar e a não prática de exercícios físicos (RIVADA et al, 
2011). 
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A obesidade pode ser tida como o resultado do desbalanço quantidade de entre a 
energia produzida pela ingestão de alimentos e aquela que é gasta nas atividades diárias 
(GOOSSENS, 2007). Uma vez que há um excedente de energia, este é estocado em 
vários órgãos, como no caso dos carboidratos que estando em excesso pode ser 
mobilizado para o interior dos adipócitos onde serão transformados em ácidos graxos. 
Tendo em vista que o valor calórico do ácido graxo (9 kcal/g) é maior do que o do 
carboidrato (4 kcal/g), o ácido graxo torna se a  reserva energética ideal (BRUNNER, 
2008). 

A elevação na medida da circunferência abdominal (maior que 102 e 88 cm para 
homens e mulheres, respectivamente) funciona como um indicativo do acúmulo de 
lipídeos nesta região (HASLAN, 2010). A gordura abdominal desempenha um papel 
importante na síndrome metabólica e é tido como um grande fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes mellitus tipo II, doenças cardio-
vasculares, resistência insulínica (GOOSSENS, 2007), câncer e dislipidemia (RIVADA 
et al, 2011). 

Obesidade corelaciona com o diabetes mellitus tipo II por meio do aumento exa-
cerbado das concentrações lipídicas tanto nos adipócitos, quanto na corrente sanguínea 
(WILFFELÈ, 2004). Esse acréscimo intracelular dos depósitos de triacilgliceróis na 
musculatura, fígado e pâncreas em indivíduos com obesidade atenuam o metabolismo 
glicolítico, interferindo na atividade insulínica (RAZ et al, 2005).  

O diabetes é uma patologia que possui como principal característica a 
desregulação do controle glicêmico (indivíduos apresentam hiperglicemia). Esse 
desbalanço da origem a um aumento do apetite e da ingestão de água, entre outros 
sintomas (ECKEL, R.H. e GRUNDY, S.M. 2005.), (SILVA NETO, J.X.. et al,2011 ).   

Estudos mostram que pessoas obesas desenvolvem uma desensibilização do 
receptor da insulina, desensibilização essa que faz a interação da insulina com o seu 
receptor ser atenuada, resultando assim na resistência insulínica (FORMIGUEIRA e 
CANTÓN, 2004). A resistência insulínica é definida como uma condição de atenuação 
da sensibilidade à insulina, na qual a habilidade da mesma de baixar os níveis 
circulantes de glicose é amenizado. Esta anormalidade está presente em ± 90 % dos 
pacientes obesos com diabetes mellitus tipo 2 (HENRRY, 2003). 

Devido a grande prevalência de indivíduos obesos, torna se indispensável que se 
tenha vários modelos animais para comparar com a obesidade humana, facilitando 
pesquisas sobre as varias doenças associadas com a mesma. Modelos em ratos, de 
diabetes mellitus espontâneo ou ocasionado por alterações genéticas tem sido muito 
usado. Através da indução por droga, o modelo animal experimental de diabetes 
mellitus e obesidade também, têm sido bastante reportados. Também tem sido bastante 
relatado um modelo muito útil, produzido pela indução por MSG em ratos recém-
nascidos. Nos animal, existe o desenvolvimento de obesidade severa associada com o 
diabetes mellitus após administrações de injeções subcutâneas de MSG em animais 
recém-nascidos (SASAKI, Y. et al, 2009). 

A administração de MSG em ratos recém-nascidos resulta em lesões caracterís- 
ticas nos neurônios do  núcleo arqueado hipotalâmico. Essas lesões neurais debilitam a 
sinalização da insulina e da leptina (LOBATO, N. S. et al, 2010). 

Nesta linha de pesquisa, o presente trabalho se propõe a avaliar a ação do 
glutamato monossódico (MSG) na determinação da obesidade experimental em ratos 
produzidos no Biotério da UERN, haja vista que as condições atuais do referido biotério 
ainda não são ideais. É também objetivo do trabalho a produção de animais obesos com 
alterações na homeostasia glicídica para o estudo dos elos bioquímicos entre obesidade 
e diabetes.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

ANIMAIS 
 

Para o presente estudo foram usados 12 ratos machos (Rattus norvegicos, 
linhagem Wistar) recém-nascidos provenientes do biotério do campus central da UERN-
Mossoró. Os animais foram acondicionados em temperatura ambiente controlada de ± 
23 °C. Foto período claro-escuro de 12 horas.  
 
INDUÇÃO À OBESIDADE 
 

Para indução a obesidade foi utilizada a metodologia segundo SASAKI, Y. et al. 
2009. Os animais foram divididos igualmente em 2 grupos (n=6). O grupo tratado foi 
submetido a aplicações de injeções subcutâneas (na região cervical) de glutamato 
monossódico (MSG) na concentração de 4g/kg de peso corporal, durante os primeiros 5 
dias neonatais. Grupo restante recebeu injeções de solução salina. Na 3ª semana de vida, 
ambos os grupos foram alimentados com ração balanceada padrão para roedores e água 
ad libitum. Massa corporal e consumo de água e ração foram mensurados a cada 3 dias, 
seguindo até o sacrifício dos animais. 

Para determinar se a obesidade foi estabelecida satisfatoriamente, utilizou se o 
índice de Lee : naso-anal (cm)) × 100. 

 
PARÂMETROS BIOQUIMICOS E COLETA DOS ORGÃOS INTERNOS 
 

No 90º dia de vida, os foram ratos submetidos a jejum (over night) e em seguida 
anestesiados e sacrificados. Órgãos internos (coração, baço, rins, fígado e pâncreas) 
foram coletados e lavados com solução salínica. Também foram pesados o tecido 
adiposo branco perigonadal. Amostras de sangue foram coletadas em tubos eppendorfs 
heparinisados. Os eppendorfs foram submetidos a centrifugação  (5.000 rpm por 10 
minutos). Sobrenadante foi coletado e acondicionado em novos tubos para quantificação 
dos parâmetros bioquímicos por meio do uso de espectrofotômetro (MICRONAL-
B752) e de kits enzimáticos comerciais (KATAL). 
 

ANÁLISE ESTATISTICA 

Os dados estão apresentados como média ± Desvio Padrão (DP). Os valores fo-
ram analisados usando o teste-t com  p< 0,05. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A curva de crescimento de ambos os grupos é mostrada na figura 1. Observou-se 
através do gráfico que o grupo obeso apresentou um ganho de peso superior em 
comparação com o grupo controle. A diferença de peso entre os animais pode ser 
observada a partir do 21° dia, permanecendo até o 90 ° dia. 
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Figura 1- Ganho de peso corporal médio dos animais. Médias seguidas de * 
diferem entre se pelo teste-t com p<0,05 (n=6). Fonte: Laboratório de biologia 
funcional. 

 
Ratos tratados com MSG mostram um aumento na massa corpórea final 

(SASAKI, Y. et al. 2009)  bem como uma diminuição do CNA neste grupo (SASAKI, 
Y. et al. 2009). (Tabela1) 

Como consequência do aumento da massa corpórea e diminuição do CNA, os 
 animais obesos tiveram um aumento no índice de Lee, que serve como parâmetro para 
mensurar de forma indireta o acumulo de tecido adiposo (Tabela1). 

A ingestão média de água e ração teve aumento significante nos ratos tratados. 
Essas diferenças podem ser associadas ao desenvolvimento de polidipsia e polifagia 
respectivamente. Tais sintomas são típicos do diabetes. (Tabela 1) 
 
Tabela 1- Dados morfométricos avaliados durante e ao final do período 
experimental. Médias seguidas de * diferem entre si pelo teste t a p<0,05; n=6 

 

 

Grupo 

 

Massa 

corporal final 

(g) 

 

Comprimento 

naso-anal () 

 

 

Índice de Lee 

 

Consumo de 

ração 

(g/dia/rato) 

 

Consumo 

hídrico 

(ml/dia/rato) 

Controle 301,025±3,42 25±0,408 270,35±5,00 33,9±0,71 16,7±0,28 

Obeso 324,63±3,90 21,5±0,00 319,63±1,32 49,24±0,70 23,74±1,78 

Fonte: Laboratório de biologia funcional. 

 
Não foi encontrado diferença no peso dos órgãos internos coletados (figura 2). O 

conteúdo das gorduras perigonadais e retroperitoniais foi significativamente maior no 
grupo obeso em comparação com o grupo controle (Figura 2), e esse acumulo de tecido 
adiposo é intimamente correlacionado com obesidade (HASLAN, 2010). 
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Figura 2- Peso médio dos órgãos internos e gorduras perigonadais e 
retroperitoniais. Médias seguidas de * diferem entre se pelo teste t a p<0,05 (n=6) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Laboratório de biologia funcional 

 

Parâmetros bioquímicos de ratos controle e obesos com 15 semanas de idade. (A) 
colesterol, (B) glicose, (C) triglicérides, (D) albumina, (E) proteínas totais. Médias 
seguidas de * diferem entre se pelo teste t a p<0,05 (n=6) 
Fonte: Laboratório de biologia funcional                             
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Nos ratos obesos, o nível de glicose mostrou ser bastante elevado (gráfico B). 
Resultados semelhantes foram encontrados em TOPETE et al, 2011. Elevações signi-
ficativas também foram encontradas nos níveis de Colesterol e triglicérides séricos 
(gráfico A e C), (LOBATO, N. S. et al, 2010). Essa alteração esta associada ao desen- 
volvimento de diabetes por esses animais, já que a obesidade se relaciona com a 
diabetes mellitus tipo II devido ao aumento exacerbado das concentrações de gordura 
tanto nos adipócitos, quanto na corrente sanguínea (WILFFELÈ, 2004). 

Proteínas totais séricas apresentaram um aumento no grupo obeso (gráfico E), e 
dentro dessas proteínas encontra se a proteína albumina. Os níveis de albumina mostrou 
elevação significativa nos animais tratados com MSG (gráfico D). A albumina é uma 
proteína que tem como função fazer o transporte de ácidos graxos pela corrente 
sanguínea dos adipócitos até os demais tecidos. Um aumento no nível da albumina pode 
estar relacionado a uma maior mobilização de ácidos graxos pelo organismo. 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Animais tratados com MSG desenvolveram quadro de hiperglicemia, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Além dessas alterações, os ratos tratados 
também apresentaram polifagia e polidipsia (característicos do diabetes). Demostraram 
também um maior acumulo de gordura na região abdominal e diminuição do CNA. 
 Todas os pontos observados são característicos de indivíduos que desenvolveram 
obesidade (induzida por MSG) associado com diabetes. 
 Com os resultados obtidos, ficou demonstrado que a aplicação de MSG na 
concentração de 4g/Kg de peso corporal em ratos recém-nascidos durante os primeiros 5 
dias neonatais originou obesidade experimental satisfatória e reproduzível nos ratos 
provenientes do biotério da UERN, haja vista as condições atuais do biotério não serem 
tão ideais e do protocolo usado já ser bastante utilizado por outros pesquisadores. Com 
isso, posteriores estudos (como porexemplo a analise proteômica diferencial) podem ser 
realizados usando esse modelo animal. Órgãos internos dos animais usados no presente 
trabalho foram guardados para posteriores análises proteômicas. 
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EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Hyptis suaveolens (L.) POIT. NO CONTROLE DA 
CONTAMINAÇÃO in vitro DE BANANEIRA (CULTIVAR FHIA 1) 

 
Maria Valdiglêzia de Mesquita1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Sara Caroline Pinto de Almeida3; 

Ricardo Gonçalves Santos4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5 
 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi estudar o efeito do óleo essencial de Hyptis 
suaveolens (L.) Poit. no controle da contaminação in vitro de bananeira. Para isso foram montados 
2 experimentos nos quais foram testadas diferentes concentrações do óleo essencial de H. 
suaveolens no meio de cultura MS (0, 50, 75, 100 e 200 μL.L-1). No primeiro experimento foi 
verificada a ação antimicrobiana do óleo no meio de cultivo. A adição do óleo essencial ao meio 
realizou-se em câmara de fluxo laminar. Após uma semana deste procedimento, foi analisada a 
contaminação do meio. No II experimento, foi analisado o desenvolvimento de explantes de 
bananeira inoculados em meio de cultura acrescido do óleo essencial de H. suaveolens. Os rizomas 
de bananeira foram inoculados no meio com as mesmas concentrações citadas acima. A desinfecção 
dos explantes ocorreu em câmara de fluxo laminar com a imersão em álcool 70% durante 1 min., 
em hipoclorito de sódio a 2,5% por 10 min. e três lavagens em água destilada e esterilizada. Após a 
retirada das bainhas remanescentes, explantes foram inoculados. Aos 40 dias foram avaliados a 
porcentagem de explantes contaminados, oxidados, número de brotos por explantes e numero de 
raiz por explante. Ambos os experimentos foram montados em DIC e tiveram 5 tratamentos com 4 
repetições de 5 tubos de ensaio cada. A assepsia do  meio MS com o óleo essencial de H. 
suaveolens não apresentou resultados significativos em nenhuma das concentrações testadas, 
mantendo-se semelhante ao controle, assim como não houve diferença em nenhumas das variáveis 
avaliada, não deferindo estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 de Probabilidade.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Autoclavagem; Assepsia; Método alternativo;  
 
INTRODUÇÃO 
 

A bananeira (Musa spp.) é tradicionalmente propagada vegetativamente, a partir de 
brotações laterais ou perfilhos, os quais são obtidos numa taxa de multiplicação muito baixa 
(LIMA, 2006). Varias pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de melhorar e controlar a 
propagação em massa de mudas de alta qualidade e livre de patógenos, utilizando-se de técnicas 
biotecnológicas modernas, especificamente, a micropropagação ou multiplicação in vitro 
(DHED'A et al., 1991; OLIVEIRA, 2009).  

Na etapa de multiplicação in vitro, um dos principais problemas encontrados e que pode 
inviabilizar o cultivo, refere-se às contaminações causadas por fungos, bactérias e leveduras, 
constituindo-se numa das mais importantes causas de perda de material vegetal (LEIFERT & 
WOODWARD, 1998; SCHERWINSKI-PEREIRA et al., 2003). Entretanto, os maiores problemas 
normalmente estão relacionados com as contaminações bacterianas, especialmente aquelas que 
permanecem latentes in vitro, ou seja, não apresentam crescimento visível no meio, nem sintomas 
nos tecidos nos primeiros subcultivos, passando a competir por nutrientes, minerais e carboidratos 
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do meio de cultura, comprometendo a multiplicação e o desenvolvimento dos explantes, podendo 
levá-los rapidamente à morte (SCHERWINSKI-PEREIRA et al., 2003). 

Óleos e extratos de plantas há muito tempo têm servido de base para diversas aplicações 
na medicina popular, entre elas, a produção de antissépticos tópicos. Tal realidade serviu de base 
para diversas investigações científicas, com vistas na confirmação da atividade antimicrobiana dos 
óleos essenciais (FINE et al., 2000; PAN et al., 2000; CLAFFEY, 2003; SEYMOUR, 2003; 
BENKEBLIA, 2004; REHDER et al., 2004; ALMEIDA et al., 2006; ARRUDA et al., 2006; 
NUNES et al., 2006). 

O gênero Hyptis, pertencente à família Lamiaceae, é rico em espécies de grande 
importância econômica e etnofarmacológica, se caracteriza pela presença de substâncias com 
potencial farmacológico, apresentando principalmente atividades antimicrobiana, antifúngica, 
citotóxica, antiinflamatória, anti-HIV e inseticida (FALCÃO & MENEZES, 2003). Dentre essas 
espécies, a H. suaveolens (L.) Poit., uma planta semilenhosa, com poucos ramos laterais, caule 
quadrangular e filotaxia oposta (ZAIDAN et al., 1991),  tem sido extensivamente investigada 
devido ao óleo essencial, que tem propriedades antifúngicas, antibacterianas (SINGH et al., 1993; 
ZOLLO et al., 1998; AZEKUN, 1999; MALELE et al., 2003), nematicida (graças à presença de D-
limoneno e mentol) e larvicida, em larvas de Aedes aegypti no 4º estágio (FALCÃO & MENEZES, 
2003). 

Sabendo-se das atividades antifúngicas e antimicrobianas dos óleos essenciais, sobre o 
desenvolvimento de fungos e bactérias, este trabalho tem por objetivo estudar o efeito do óleo 
essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit. no controle da contaminação in vitro de bananeira. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) da 
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN), Campus Central, no município de Mossoró-RN. Os explantes utilizados nos 
experimentos foram ápices caulinares, retirados de rizomas de bananeiras da cultivar FHIA 1, os 
mesmos foram cedidos pela empresa Mossoró Agro Industrial. O óleo essencial de H. suaveolens 
foi obtido de mudas cultivadas em casa de vegetação, produzidas a partir de sementes trazidas do 
campo. Após 60 dias do estabelecimento das mudas, as folhas foram retiradas e postas para secar 
em temperatura ambiente, para posterior extração do óleo essencial através do método de 
hidrodestilação. Foram montados 2 experimentos:  
 
I – Ação antimicrobiana do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit. em meio de cultura. 
  

Neste primeiro experimento, foram testadas diferentes concentrações do óleo essencial 
de H. suaveolens na inibição do crescimento microbiano em meio de cultura MS (MURASHIGE & 
SKOOG, 1962), acrescido de 30 g.L-1 de sacarose e 4,5 g.L-1 de ágar. O óleo foi utilizado para 
esterilizar o meio de cultura, dispensando o processo de autoclavagem. O pH do meio foi ajustado 
para 5,8 ± 0,1  com solução de NaOH ou HCl a 1 mol.L-1. Foram utilizadas as seguintes 
concentrações do óleo ao meio de cultura: 50, 75, 100 e 200 μL.L-1. (Tratamentos 2, 3, 4 e 5, 
respectivamente). No tratamento 1 (controle) o meio passou pela autoclavagem, que é o processo de 
esterilização convencional. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 
casualizado, com 4 repetições contendo 5 tubos de ensaio cada. A adição do óleo essencial ao meio 
foi feita em câmara de fluxo laminar e após uma semana deste procedimento, realizou-se a análise 
para identificar qual concentração do óleo no meio de cultura inibiu o crescimento de 
microrganismos. A variável avaliada foi a % de contaminação do meio (% CM). 
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II - Inoculação de explantes de bananeira em meio de cultura acrescido de óleo essencial de H. 
suaveolens. 
 

No segundo experimento, os rizomas de bananeira foram coletados e levados ao 
laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais para a assepsia e a retirada das bainhas, para diminuição 
do tamanho dos explantes. A desinfestação em câmara de fluxo laminar seguiu as seguintes etapas: 
imersão em álcool 70% durante 1 minuto, imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% por 10 minutos e 
por último, o material foi lavado em água destilada e esterilizada três vezes consecutivas. Após o 
processo de desinfestacão as bainhas remanescentes foram retiradas, utilizando pinça e bisturi. O 
tamanho final dos explantes foi de aproximadamente 1 cm de comprimento. Os explantes foram 
inoculados em meio MS com as mesmas composições utilizadas no experimento anterior, sendo 
que os tratamentos também foram resultante de 5 concentrações do óleo essencial no meio de 
cultura (0, 50, 75, 100 e  200 μL.L-1). 

O experimento foi conduzindo em DIC com 5 tratamentos e 4 repetições cada. A 
parcela foi constituída de 5 tubos de ensaio, cada um com 15 ml de meio e um explante. Foi 
avaliada, após 40 dias da montagem do experimento, a porcentagem de explantes contaminados (% 
EC), porcentagem de explantes oxidados (%OXI), número de brotos por explantes (NBE) e numero 
de raiz por explantes (NRE). As variáveis tiveram suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O uso do óleo essencial de Hyptis suaveolens como agente esterilizante no meio de 
cultura antes da inoculação e pós-inoculação dos rizomas, apresentou em alguns tratamentos 
resultados aceitável de contaminação, no entanto não houve diferença significativa comparada ao 
controle (Tabela). 
 
Tabela – Média da Porcentagem de Contaminação do meio (%CM) - Experimento I; % de Explantes 
Contaminados (% EC), % de oxidação (% OXI), Nº de Brotos por Explante (NBE) e Nº de Raiz por 
Explante (NRE) - Experimento II. UERN. Mossoró/RN, 2012. 

Tratamentos Experimento I Experimento II 
%CM % EC %OXI NBE NRE 

Controle 5,7392 a 11,1231 a 51,6706 a 6,9552 a 0,82 a 
50 µL/L 19,6421 a 25,0260 a 43,1516 a 6,4880 a 0,92 a 
75 µL/L 5,7392 a 25,0260 a 31,0459 a 7,2636 a 1,12 a 

100 µL/L 5,7392 a 25,0260 a 25,0260 a 6,9446 a 1,00 a 
200 µL/L 14,2582 a 27,2748 a 54,5297 a 6,5226 a 0,98 a 

C.V. 105 53 47 10 33 

*Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05). Dados de 
contagem foram transformados , e dados de percentagem por arc sen  

 
Falcão & Menezes (2003), afirmam que o óleo essencial das espécies do gênero Hyptis 

caracteriza-se pelo alto potencial farmacológico, apresentando principalmente atividades 
antimicrobiana, antifúngica e citotóxica. Esse resultado pôde ser observado no presente trabalho, 
uma vez que a contaminação do meio (%CM) e dos explantes contaminados (%EC) mostrou-se 
semelhante ao controle. Entretanto, não foram encontrados na literatura, relatos de trabalhos in vitro 
com a utilização do óleo essencial de Hyptis suaveolens em tecidos vegetais.  

O uso de óleos essenciais tem sido muito utilizado no cultivo in vitro, devido seu 
potencial antimicrobiano (STANGARLIN et al., 1999). Mesquita et al. (2012), avaliando a ação 
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antimicrobiana do óleo essencial de  Lippia gracilis na assepsia de explantes de  Jatropha curcas 
L., afirma que na concentração de 100 µL.L-1, a contaminação fúngica e bacteriana foi reduzida 
significativamente. No entanto concentrações superiores a 100 µL.L-1, mostraram-se altamente 
tóxicas, chegando a 100% de oxidação. Resultados divergentes foram encontrados nos experimento 
com o óleo de Hyptis, uma vez que a maior concentração testada, 200 µL.L-1, mostrou-se igual ao 
controle. 

Pode-se observar que nos tratamentos que continham óleo, o crescimento bacteriano 
mostrou-se bastante limitado na base dos explantes. Diferenciando-se visualmente do controle, onde 
ocorreu a proliferação dos microorganismos por todo o meio (Figura). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura. Desenvolvimento da contaminação bacteriana em 
cultivo de rizomas de bananeira (Cultivar Fhia 1) em meio 
básico MS. Foto a. Controle. Foto b. meio com óleo essencial 
de Hyptis suaveolens. Mossoró/RN, 2012. 

 
Resultados semelhantes foram encontrados por Mesquita et al. (2012) trabalhando com 

o óleo essencial de L. gracilis na assepsia de brotos jovens de Jatropha curcas e Albuquerque 
(2005) avaliando a ação antimicrobiana do óleo essencial de L. gracilis no  cultivo in vitro de 
Helicônias. 

Nenhuma das concentrações testadas neste experimento mostrou-se prejudicial aos 
explantes, uma vez que não houve diferença significativa em nenhuma das variáveis testadas em 
relação ao controle. 

Sendo assim, o uso do óleo essencial de Hyptis suaveolens como método asséptico tem 
se mostrado bastante promissor no cultivo in vitro. Uma vez que, apresenta a mesma qualidade do 
método tradicional (autoclavagem) sem oferecer nenhum risco ao ser manuseado e por ser um 
método alternativo de baixo custo. 

Além disso, considerando os efeitos negativos causados pelo calor no processo de 
altoclavagem que alteram os componentes presentes no meio, como a degradação de hormônios e 
de vários antioxidantes comumente utilizados na micropropagação, este método de exterilização 
alternativo pode proporcionar vantagens significantes no aperfeiçoamento da técnica de cultura de 
tecidos vegetais. 
 
CONCLUSÃO 
 

O uso do óleo essencial de Hyptis suaveolens, nas concentrações utilizadas, como 
método alternativo de esterilização do meio de cultura para micropropagação da bananeira, não 
demonstrou diferença significativa em relação ao controle, portanto, pode ser utilizado para 
substituir o método tradicional de altoclavagem. 
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ENRAÍZAMENTO, TAXA DE CRESCIMENTO RELATIVO E TEOR DE PROLINA EM 
ESTACAS DE Lippia gracilis SCHAUER (VERBENACEAE) CULTIVADAS SOB DÉFICIT 

HÍDRICO 
    

Eleneide Pinto Gurgel1; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque2; Francisco Fábio Mesquita Oliveira3; 
Mônica Danielle Sales da Silva4; Kathia Maria Barbosa e Silva51 

 

RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar as melhores concentrações de ANA no 
enraizamento de estacas, a produção de prolina e o desenvolvimento de plantas de Lippia gracilis 
Schauer sob déficit hídrico. Para o enraizamento estacas com 20 cm foram coletadas no município 
Felipe Guerra e em seguida foram imersas em solução auxínica de ANA nas seguintes 
concentrações: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5 (2,0 mg L-

1) por 10 minutos. Após a imersão, as estacas foram plantadas em sacos de polietileno (2L) 
contendo substrato composto de areia lavada, argila e composto comercial Polifértil® na proporção 
de 3:1:1. Durante 60 dias realizou-se semanalmente contagens do número de brotos e folhas e após 
esse período foram feitas análises para peso seco da porção aérea e radicular. Para avaliar o estresse 
hídrico as estacas enraizadas com 1,5 mg L-1 de ANA foram transplantadas para baldes (8L) 
contendo substrato da mesma composição supracitada. Após 30 dias do transplantio, as estacas 
foram submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 (irrigação diária); T2 irrigação a cada 
15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Aos 25 e 50 DAE foram avaliadas 
a Taxa de crescimento relativo e Teor de prolina. O uso de ANA a 1,5 mg L-1 influenciou 
positivamente o desenvolvimento das estacas de L. gracilis, estas tiveram aumento nos teores de 
prolina e o desenvolvimento limitado conforme o aumento nos níveis de déficit hídrico. 
 
PALAVRAS CHAVES: Propagação vegetativa; Óleo essencial; Alecrim da chapada; Déficit 
hídrico. 

 
INTRODUÇÃO 

Todos os vegetais apresentam limites ótimos de umidade para o seu desenvolvimento, 
sendo este, um dos fatores que mais influenciam na distribuição dos vegetais no globo. O excesso 
de água no solo diminui a disponibilidade de oxigênio e aumentam a proliferação de patógenos, por 
outro lado seu déficit causa diminuição na absorção de nutrientes e inibição do crescimento normal 
da planta. Os excedentes hídricos, embora importantes, causam menos problemas que seu déficit. 

Quando submetidos ao déficit hídrico, em geral, as espécies vegetais apresentam 
alterações anato-morfológicas como diminuição na área foliar, abscisão foliar, aprofundamento das 
raízes (TAIZ e ZEIGER, 2004). Fisiologicamente a condutância estomática diminui, a fotossíntese 
é limitada, há a produção de osmorreguladores, causando alterações no seu metabolismo secundário 
(TAIZ e ZEIGER, 2004).  

As plantas cultivadas sob níveis reduzidos de água no solo diminuem o crescimento e 
investem no ajuste osmótico. Dentre os solutos envolvidos no processo de ajustamento osmótico, a 
prolina tem aparecido na literatura como sendo um aminoácido particularmente sensível ao estresse, 
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usado como estratégia para se adaptar à condição de estresse hídrico, podendo este ser utilizado 
para avaliar as alterações enzimáticas ocorridas como respostas bioquímicas para mudanças no 
ambiente tais como temperatura, déficit hídrico, encharcamento e salinidade (BORTOLO, et al. 
2009). 

A Prolina é provavelmente o osmolito mais extensamente distribuído e ocorre não 
somente nas plantas, mas também em muitos outros organismos. Além do papel de ajuste osmótico, 
essa molécula possui outros papéis propostos para tecidos de planta osmoticamente estressados: 
integridade e proteção da membrana plasmática, dissipador ou redutor de energia, fonte de carbono 
e nitrogênio e eliminador de radicais hidroxil (MENESES, 2006). 

Óleos essenciais de espécies da flora medicinal da caatinga apresentam-se como uma 
fonte promissora de novos antimicrobianos, das quais se destacam as espécies pertencentes ao 
gênero Lippia, da família Verbenaceae. Dentre as espécies pertencentes ao gênero, destaca-se 
L.gracilis, popularmente conhecida como alecrim da chapada, alecrim de serrote, alecrim pimenta, 
cidreira da serra ou alecrim de tabuleiro (DANTAS et al., 2010). A ação antifúngica do óleo de L. 
gracilis Schauer deve-se principalmente a presença do timol e carvacrol (VIANA et al, 2010), 
sendo estes os seus constituintes majoritários (OLIVEIRA et al, 2008).  No estudo in vitro, a 
solução a 5% do óleo de L. gracilis Schauer apresentou atividade antibacteriana para 
Staphylococcus aureus isolado de úlcera infectada de paciente diabético (NETO et al., 2010). 
Dantas et al. (2010) também detectaram atividade desse óleo contra Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermis, Salmonella sp., e Listeria monocytogenes as quais foram fortemente 
inibidas com 100 μL do óleo essencial de L. gracilis não-diluído. No que diz respeito a atividade 
antifúngica, o óleo de L.gracilis também foi eficaz na inibição de crescimento de contaminantes de 
ambientes, tais como Geotrichum candidum; Trichoderma viride; Torula herbarum; Paecillomyces 
sp.; Aspergillus nidulans; Fusicoccum sp.; Aspergillus flavus; Paecillomyces aeruginens; 
Curvularia lunata e Aspergillus niger, cujo percentual de inibição em 420 µL L-1 foi de 100% para 
todos os fungos exceto para C. lunata e A. niger, o qual foi de 95.58% e 89.40% respectivamente 
(ALBUQUERQUE et al., 2006).      

Devido à capacidade de adaptação dessas plantas às condições climáticas da região 
Nordeste, a produção em larga escala desses óleos, poderá ser uma alternativa de renda para 
população da zona rural do semiárido, no entanto embora as plantas do gênero Lippia sejam fontes 
de importantes compostos biologicamente ativos, as informações científico-agronômicas sobre estas 
plantas crescem em ritmo lento (MARINHO et al., 2011), principalmente nos aspectos relacionados 
a propagação.  

A propagação vegetativa por estaquia é o método de propagação mais utilizado na 
produção comercial de diversas culturas ornamentais, medicinais e frutíferas tendo como vantagens 
a reprodução de todas as características da planta matriz, uniformidade nas populações e facilidade 
de propagação (ALCANTARA et al., 2010). No entanto, algumas estacas lenhosas são difíceis de 
enraizar, por apresentarem um maior grau de lignificação e baixos níveis de auxina endógena 
(MAIA e BOTELHO, 2008). Dentre as substâncias reguladoras do crescimento, as auxinas são as 
que têm apresentado os maiores efeitos na formação de raízes adventícias (TAIZ e ZEIGER, 2004). 
A descoberta de auxinas sintéticas como o ácido naftalenoacético (ANA) estimulou a maior 
produção de enraizamento adventício em estacas, sendo responsáveis pelo aumento, velocidade, 
qualidade e uniformidade de enraizamento (ALMEIDA, et al. 2007). A capacidade de brotamento e 
de desenvolvimento radicular em estacas de L. gracilis é baixo. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as melhores concentrações de ácido naftaleno 
acético (ANA) no enraizamento de estacas, bem como o desenvolvimento de estacas sob déficit 
hídrico e a produção de prolina em estacas de Lippia gracilis Schauer.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Os experimentos foram realizados no Campus Central da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, no município de Mossoró-RN, em casa-de-vegetação coberta por sombrite a 
70% e as regas foram manuais. O município de Mossoró está localizado aos 5º11’31” de latitude 
Sul e 37º20’40” de longitude Oeste de  Greenwich e com altitude média de 18 m.  

Para o enraizamento estacas com aproximadamente 20 cm de altura foram retiradas com 
auxílio de uma tesoura de poda de plantas de L. gracilis numa área do município Felipe Guerra. 
Após os cortes, as estacas foram imersas em solução auxínica de ANA nas seguintes concentrações: 
T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5 (2,0 mg L-1) por 10 
minutos e em seguida foram plantadas em sacos de polietileno com capacidade para 2 L contendo 
substrato composto de areia lavada, argila e composto comercial Polifértil® na proporção de 3:1:1. 
As estacas do tratamento controle (T1) foram imersas em água durante o mesmo período. Cada 
tratamento foi formado por 8 repetições. Semanalmente, durante 60 dias, foram feitas contagens do 
número de brotos e de folhas e após esse período foram feitas análises destrutivas para peso seco da 
porção aérea e radicular. Para as análises destrutivas, as plantas foram postas em sacos de papel em 
estufa de circulação forçada a 70 ºC durante 3 dias, até se obter o peso constante. 

A fim de avaliar o estresse hídrico em plantas de L.gracilis, um novo experimento foi 
montado, utilizando-se estacas enraizadas com ANA a 1,5 mg L-1 (concentração mais eficiente) e 
nas mesmas condições descritas acima. Após a uniformização em tamanho (100 dias) as plantas 
foram transplantas para baldes com capacidade para 8 L com o substrato de mesma composição 
citada anteriormente. Após 30 dias de estabilização, as plantas foram submetidas a quatro 
tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); T2 irrigação a cada 15 dias; T3 
irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Cada tratamento foi repetido 6 vezes. As 
plantas foram submetidas a estresse por 50 dias, sendo as variáveis: Taxa de crescimento relativo 
(TCR) e Teor de prolina, avaliadas aos 25 e 50 dias após o estresse (DAE). 

Para análise da TCR, a matéria seca total das plantas foi determinada aos 25 e 50 DAE, 
sendo a secagem do material vegetal realizada a 70 ºC em estufa de circulação forçada. O TCR foi 
calculado utilizando-se a seguinte equação: TCR = (log W2 – logW1/ t2 – t1) expresso em g.g-
1.dia-1, onde W2 e W1 referem-se ao peso seco aos 50 (t2) e 25 (t1) dias respectivamente. Para 
quantificação da prolina foram utilizadas amostras de folhas colhidas entre 8 e 9 horas da manhã, 
mediante método  de Bates et al (1973). Essa variável foi avaliada aos 25 e 50 DAE.   

Ambos os experimentos foram realizados em Delineamento Inteiramente Casualizado 
(DIC), tendo suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os tratamentos estudados apresentaram baixa percentagem de enraizamento (Gráfico 1), 

sendo o tratamento T4 (1,5 mg L-1 de ANA) o que apresentou o maior número de  estacas 
enraizadas (9,5%). Diferentes resultados foram obtidos por Almeida et al. (2007), onde o uso  de 
ANA não influenciou significativamente o enraizamento de estacas de Eucalyptus cloeziana F. 
Muel. Já o trabalho de Mauad et al. concluiu  que a ANA a 5,0%, foi o melhor  indutor de 
enraizamento de  estacas de  azaléia, entre os tratamentos estudados.  

 
Gráfico 1- Percentagem de estacas enraizadas de Lippia gracilis Schauer submetidas a diferentes 
concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1); T5 (2,0 
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mg  L-1). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de significância. 
 

Quanto a peso seco da parte aérea a concentração de ANA (1,5 mg L-1), proporcionou 
ganho de peso estatisticamente superior aos tratamentos estudados com as menores concentrações 
desse fitorregulador: 0,5 e 1,0 mg L-1, (Gráfico 2). Em relação ao peso seco da porção radicular 
(Gráfico 3) a concentração de ANA a 1,5 mg L-1 (T4) proporcionou ganho de peso estatisticamente 
superior as demais concentrações estudadas. O baixo ganho de peso observado nos tratamentos 
comprova que a espécie L. gracilis, apresenta baixo crescimento tanto da porção aérea como da 
porção radicular. Apesar do baixo desenvolvimento e dos baixos percentuais de enraizamento 
apresentados pelas estacas, Oliveira et al. (2011) apontam a estaquia  como  possível  alternativa  
viável  para  a produção de mudas desta espécie, já que sua propagação via seminal, apresenta 
muitas dificuldades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2- Peso seco da parte aérea em g de estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a 
diferentes concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-

1); T5 (2,0 mg  L-1). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de significância. 

                   
Gráfico 3- Peso seco da porção radicular em g de estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a 
diferentes concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-

1); T5 (2,0 mg  L-1). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de significância. 
 

O número médio de brotos diminuiu com o decorrer do experimento em todos os 
tratamentos estudados (Tabela 1), em contrapartida foi observado aumento no número médio de 
folhas (Tabela 2). Os tratamentos (T1, T4 e T5) apresentaram maior número de brotos e de folhas, 
quando comparados aos demais tratamentos estudados. 
 
Tabela 1. Número de brotos por estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a diferentes 
concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5 
(2,0 mg L-1). Linhas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de significância. 
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Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 
Tabela 2. Número de folhas por estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a diferentes 
concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5 
(2,0 mg L-1). Linhas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de significância.  

Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 
 No experimento no qual as plantas foram mantidas sob déficit hídrico, foi observado que a 
taxa de crescimento relativa (TCR) da porção aérea diminuiu conforme o aumento do déficit 
hídrico, sendo as plantas do tratamento controle (irrigações diárias) as que tiveram o maior ganho 
de peso (Gráfico 4). Na TCR das raízes (Gráfico 5) foi observado um decréscimo no ganho de peso 
a medida em que cresciam os níveis de déficit, porém foi verificado que as plantas do T4 (irrigações 
a cada 45 dias), conseguiram estimular o alongamento de suas raízes, sendo estimuladas pela única 
irrigação recebida, pouco antes da coleta dos dados.  Estes resultados foram semelhantes aos 
obtidos por Graciano (2009), o qual observou que o crescimento das cultivares BR1 e BRS Havana 
de amendoim foi reduzido proporcionalmente com a diminuição da disponibilidade hídrica. 

                    

Avaliação T1 T2 T3 T4 T5 
1ª 1,40 ab 0,68 b 0,95 b 1,85 a 0,80 b 
2ª 1,30 ab 0,30b 0,72 b 2,02 a 0,80 b 
3ª 1,18 ab 0,18 b 0,75 ab 1,58 a 0,75 ab 
4ª 1,08 a 0,15 b 0,68 ab 1,55 a 0,75 ab 
5ª 1,00 ab 0,15 b 0,70 ab 1,55 a 0,72 ab 
6ª 1,00 a 0,18 b 0,70 ab 1,53 a 0,80 ab 
7ª 1,02 a 0,15 b 0,72 ab 1,52 a 0,78 ab 
8ª 0,95 ab 0,15 b 0,70 b 1,62 a 0,78 ab 

Avaliação T1 T2 T3 T4 T5 
1ª 2,40 ab 0,40 b 1,12 ab 3,18 a 0,80 ab 
2ª 4,10 ab 0,78b 2,98 ab 6,40 a 2,08 b 
3ª 5,32 ab 0,82 b 4,00 ab 8,18 a 3,65 ab 
4ª 6,10 ab 0,88 b 3,90 ab 9,12 a 4,78 ab 
5ª 7,52 a 0,78 b 3,95 ab 10,10 a 5,42 ab 
6ª 8,48 a 0,88 b 4,72 ab 11,82 a 5,72 ab 
7ª 9,05 ab 1,05 c 5,12 bc 13,20 a 6,85 abc 
8ª 9,78 ab 1,15 b 5,12 b 15,95 a 7,5 ab 
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Gráfico 4- Taxa de Crescimento Relativo (TCR) em g.g-1dia-1 da porção aérea de estacas de Lippia 
gracilis Schauer submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); 
T2 irrigação a cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Colunas 
seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
significância.                  

                      
Gráfico 5- Taxa de Crescimento Relativo (TCR) da porção radicular em g.g-1dia-1 de estacas de 
Lippia gracilis Schauer submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação 
diária); T2 irrigação a cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de significância. 
 

As plantas das quais as folhas foram coletadas aos 25 DAE, apresentaram um aumento 
na produção de prolina proporcional ao regime hídrico ao qual as plantas foram expostas, tendo os 
dados obtidos apresentado um padrão exponencial (Gráfico 6).  Carvalho et al. (2005), observaram 
crescimento nos teores de prolina em Tanacetum parthenium quando submetidas a menores níveis 
de umidade. Resultados semelhantes também foram observados por Marin (2008), onde os níveis de 
prolina livre nas folhas Cajanus cajan aumentaram conforme o aumento do déficit hídrico a qual 
foram submetidas.  

                             
Gráfico 6- Teor de prolina em (µmol/gMF) aos 25 (DAE) em folhas de Lippia gracilis Schauer 
submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); T2 irrigação a 
cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Colunas seguidas de mesma 
letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 

O aumento dos teores de prolina também foi observado nas folhas de L. gracilis 
coletadas aos 50 DAE (Gráfico 7), onde pode-se observar que esta espécie possui plasticidade em 
relação a produção de prolina, o tratamento irrigado a cada 45 dias (T4) apresentou uma redução 
significativa no teor desse osmolito, devido a sua única irrigação ter sido realizada 5 dias antes das 
análises. Esse comportamento deve-se ao fato da produção de osmolitos ter um custo energético 
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muito grande, ao passo que as plantas estressadas terão que estimular a produção desses 
osmorreguladores para que consigam absorver água, deixando de investir em seu crescimento.   

 
Gráfico 7- Teor de prolina em (µmol/gMF) aos 50 (DAE) em folhas de Lippia gracilis Schauer 
submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); T2 irrigação a 
cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Colunas seguidas de mesma 
letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 
CONCLUSÃO 
 

O uso de ANA a 1,5 mg L-1 influenciou positivamente o desenvolvimento das estacas de 
L. gracilis, porém, o percentual de enraizamento ainda precisa ser incrementado. 

As plantas de L. gracilis tiveram seu desenvolvimento limitado conforme o aumento 
nos níveis de déficit hídrico. 

Os níveis de prolina aumentaram conforme a redução da disponibilidade hídrica.  
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ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DO BAGAÇO DE CAJÁ (Spondias 
lútea L.) POR CULTIVO SEMISSÓLIDO. 

 
Astrilene de Lima Macêdo1; Regina Célia Pereira Marques2; Luiz Di 

Souza3; Thaís Cristina da Silva4; Emanuele Gomes Braz5. 
 
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi realizar o enriquecimento proteico do bagaço de 
cajá (Spondias lútea L) por cultivo semissólido utilizando diferentes concentrações da levedura 
Saccharomyces cerevisiae para uma posterior utilização como fonte alternativa com alto potencial 
proteico, em ração animal. O bagaço foi coletado na Empresa Cooperativa de Beneficiamento de 
Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte (PURO FRUT) no ano de 2012. Após a coleta o 
material foi levado em saco estéril para o laboratório de Biologia II da UERN. Os testes foram 
realizados com a variação da massa do bagaço do cajá: primeira utilizando 160g do bagaço de cajá 
e a segunda com 100g que foram pesados e separados em 10 amostras, de 20 e 10 gramas, 
respectivamente. Fez-se a inoculação da levedura a partir das seguintes concentrações: 1%; 2,5%; 
5%; 10%. Após isso, deixou-se o material fermentar por 48 horas para ação do microrganismo e 
posterior secagem em estufa. Análises físico-químicas usando o método do bioreto foram feitas para 
quantificação de proteínas e verificação de qual a melhor concentração de Saccharomyces 
cerevisiae para o enriquecimento. As análises físico-químicas revelaram que é possível enriquecer o 
bagaço de uma fruta com o acréscimo do microrganismo e que sua maior expressividade foi na 
concentração de 2,5% em 20 gramas de bagaço e 10% em 10 gramas. É necessária a realização de 
mais análises para confirmação dos resultados obtidos, por se tratar de uma fruta sazonal e estar 
indisponível no presente período. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cajá; Enriquecimento proteico; Fermentação semissólida. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Pertencente à família Anacardiaceae, o cajá (Spondias lútea L) é uma fruta nativa do 
Nordeste brasileiro que apresenta acentuada variabilidade em função das variações morfológicas 
entre folhas e frutos (PIRES, 1990; SANTOS, 1996; NNFCH, 1987). O cajá, polpa e película 
comestíveis, fornecem um valor de vitamina A maior que o de caju, goiaba e alguns cultivares de 
mamão e manga (Bourbon e Haden). 

O bagaço de cajá enriquecido proteicamente por leveduras, através da fermentação 
submersa, já vem sendo utilizado com sucesso em criações de galinha caipira, como ingrediente 
substitutivo do milho, trazendo benefícios no ganho de peso desses animais (HOLANDA et al., 
2002). 

A fermentação semissolida (FSS), também chamada de fermentação sólida, tem se 
destacado nos estudos e avanços obtidos no aproveitamento destes resíduos. De um modo geral a 
FSS é um processo microbiano que se desenvolve na superfície de materiais sólidos, que 
apresentam a propriedade de absorver ou de conter água, com ou sem nutrientes solúveis. Estes 
materiais sólidos podem ser biodegradáveis ou não. Para a FSS, é necessário que os microrganismos 
cresçam com nutrientes difusíveis sob ou sobre a interface líquido-sólida (VINIEGRA-
GONZALEZ, 1997). 

O método do Bioreto é facilmente aplicável quando se deseja demonstrar a presença de 
proteínas em materiais biológicos e podendo, inclusive, ser utilizado na quantificação. O mesmo 
apresenta sensibilidade de 0,5 a 5 mg de proteína/ml. Para sua aplicação deve-se traçar um gráfico 
cujo perfil é conhecido como“curva de calibração”, em que são usados os valores de absorbância e 
concentração conhecidos de um soluto. 
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Na tentativa de minimizar os desperdícios da produção e industrialização do cajá, esta 
pesquisa tem por finalidade valorizá-lo. Aumentar o valor agregado do bagaço, através do seu 
enriquecimento proteico por leveduras, uma vez que estas se destacam entre os microrganismos 
processadores de proteína pela sua alta eficiência, além de poder ser cultivada em diversos tipos de 
substrato (BUTOLO, 1996).  

Com o acréscimo de microrganismos, esse resíduo pode aumentar seu valor nutricional 
em proteínas, vitaminas, fosfato e cálcio, importante fatores de crescimento para os animais, 
podendo posteriormente ser utilizado como fonte alternativa de alto potencial proteico, em ração 
animal, tornando-se uma boa estratégia para solucionar alguns dos problemas relacionados às 
limitações e desperdícios de alimentos, principalmente na região Semiárida do Nordeste. 

O processo de enriquecimento proteico em rejeitos agroindustriais utilizando 
microrganismos pode ser realizado através de uma fermentação (cultivo) semissólida, que 
possibilita a utilização desses rejeitos como substrato. Segundo Viniegra-González (1998) a 
fermentação semissólida apresenta diversas vantagens por ter reduzida atividade de água, o que 
torna o processo mais produtivo, além de requerer baixo investimento de capital e energia e 
praticamente não produzir rejeitos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Uma curva de calibração para o estabelecimento da sensibilidade do método 
espectrofotométrico foi elaborada utilizando, como reativos, uma solução padrão de albumina de 
soro bovino 5 mg/ml e o reagente bioreto. 

Segundo UFPR (2001), para a preparação da curva de calibração deve-se organizar uma 
bateria com seis tubos de ensaio, identificá-los e adicionar os reagentes (tabela 1), agitar e deixar 
em repouso por 10 minutos, calibrar o espectrofotômetro utilizando o tubo 1 (100% de 
transmitância, 540 nm), determinar absorbância das soluções dos tubos 2 a 6 e por fim traçar o 
gráfico (concentração final de proteína (mg/ml X Absorbância (A) ).  
 
Tabela 1: Reagentes utilizados para a preparação da curva de calibração e seus respectivos valores a 
serem adicionados. 
 Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo 

REAGENTES (ml) 1 2 3 4 5 6 

       

Solução Padrão de Proteína (5mg/ml) - 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Água destilada 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 - 

Reagente Bioreto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

O bagaço do cajá foi coletado de forma asséptica na Empresa Cooperativa de 
Beneficiamento de Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte (PURO FRUIT) e levado 
em saco estéril para o laboratório de Biologia II da UERN.  

O material foi pesado e separado em dez amostras de 20 gramas para o primeiro 
experimento e 10 gramas para o segundo, feitos em duplicata e colocados em béqueres de 250 ml.  

Utilizou-se a levedura do gênero Saccharomyces cerevisiae prensada, fermento 
biológico comercial da marca Angest. A mesma foi pesada em diferentes concentrações para a 
realização dos dois experimentos (Tabela 2 e 3). 
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Tabela 2: Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência em 
gramas para o primeiro experimento utilizando 160g de bagaço. 

Porcentagem (%) Gramas (g) 

2,5 0,5 

5,0 1,0 

10,0 2,0 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Tabela 3: Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência em 
gramas para o segundo experimento utilizando 100g de bagaço. 

Porcentagem (%) Gramas (g) 

1,0 0,1 

2,5 0,25 

5,0 0,5 

10,0 1,0 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Inoculou-se a levedura conforme as concentrações demonstradas nas tabelas 1 e 2 e 
homogeneizou-se a amostra com bastão de vidro para melhor ação do microrganismo. Após esse 
processo o material foi coberto com algodão hidrófilo para retenção da umidade e posterior 
fermentação a temperatura ambiente por 48 horas. 

Passado o tempo de fermentação o bagaço foi levado à estufa a 60°em bandeja de 
alumínio, devidamente identificada para cada repetição, possibilitando completa desidratação. 
Posterior a esse processo, o experimento 1 e 2 foi triturado em almofariz para obtenção de pó. 
Deste, em cada concentração e duplicata, pesou-se 0,5 gramas para a realização das análises físico-
químicas. 

Em um béquer de 100 ml foi colocada à quantidade de pó mencionada anteriormente e 
adicionada água destilada para dissolução do mesmo. O líquido foi transferido para um balão 
volumétrico de 100 ml e adicionado água para completar o volume até o menisco. Deste foi 
transferido para um béquer de 250 ml e levado para o vórtex. 

O PH utilizado nas amostras foi 12 com a adição de uma solução de NAOH, para os 
dois experimentos. 

O material foi levado ao laboratório de Química da UERN para filtração em bomba a 
vácuo. Este processo foi realizado utilizando dois tipos de papel filtro, o primeiro do tipo qualitativo 
e o segundo quantitativo, colocados em funil acoplado a um kitasato para melhor remoção de 
resíduos.  

Após esse processo utilizou-se tubos de ensaio que foram identificados para a realização 
do método do bioreto. Em um dos tubos, para cada experimento, foi adicionada, com auxílio de 
uma pipeta automática 1 ml de água destilada e 4 ml do reagente bioreto para leitura 
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espectrofotométrica do “branco”. Nos demais se adicionou 4 ml de bioreto e 1 ml de cada amostra 
com suas diferentes concentrações. Deixando descansar por 30 minutos. 

Decorrido esse tempo fez-se a leitura em um espectrofotômetro a 540 nm de 
absorbância. A determinação dos valores do aumento proteico foi obtida através do cálculo das 
médias para cada duplicata e números observados. 

A partir dos números obtidos para cada duplicata e através dos dados observados na 
curva de calibração calculou-se a média para observação de qual concentração obteve maior êxito. 
Aplicando-se regra de três: 

 
0,25 — 5 
Ao — x 

 
Onde: Ao= Absorbância obtida para R1 ou R2. 
x = Absorbância total (mg/ml). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A “curva de calibração” ou “curva padrão” utilizando albumina de soro bovino 5 mg/ml 
e o reagente bioreto foi traçada para estabelecer a sensibilidade do método espectrofotométrico e 
possibilitar a observação dos dados de absorbância necessários para a quantificação das proteínas, 
como demonstra a figura1. 

Conforme observado na figura 1 a reta passando pela origem indica a proporcionalidade 
entre o aumento da concentração e da absorbância e a porção linear corresponde ao limite de 
sensibilidade do método. 

 

 

Figura 1: Curva de calibração utilizando uma solução padrão de albumina de soro 
bovino 5 mg/ml e o reagente bioreto. Laboratório de Biologia II da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte. 

O enriquecimento do bagaço do cajá, utilizando diferentes concentrações de 
Saccharomyces cerevisiae, foi satisfatório e apresentou diferentes valores para o experimento 1 e 2 
(tabela 4 e 5). 
 
Tabela 4: Valores obtidos através da fermentação semissólida e médias de cada duplicata para o 
experimento 1. 

CONCENTRAÇÃO 
(%) 

R1 (mg/ml) R2 (mg/ml) MÉDIA 
(mg/ml) 
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Sem Saccharomyces  2,26 2,34 2,3 

2,5% 3,46 3,9 3,68 

5,0% 3,48 2,98 3,23 

10,0% 2,36 2,66 2,51 

Fonte: Dados do projeto. Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

 

Tabela 5: Valores obtidos através da fermentação semissólida e médias de cada duplicata para o 
experimento 2. 

CONCENTRAÇÃO 
(%) 

R1 (mg/ml) R2 (mg/ml) MÉDIA 
(mg/ml) 

  

Sem Saccharomyces 

1,0% 

1,92 

1,96 

1,7 

1,94 

1,81 

1,92 

2,5% 1,92 1,96 1,94 

5,0% 1,98 1,99 1,98 

10,0% 2,5 2,36 2,43 

Fonte: Dados do projeto. Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

De acordo com as médias obtidas e concentrações de 2,5%; 5%; 10% para o 
experimento 1 e 1%; 2,5%; 5% 10% para o experimento 2 traçou-se um gráfico para melhor 
observação do enriquecimento proteico do bagaço com o inoculo de Saccharomyces cerevisiae, 
conforme é mostrado na figura 1. 
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Figura 2: Porcentagem proteica para cada concentração de Saccharomyces cerevisiae nos 
experimentos 1 e 2 (160g e 100g de massa). Laboratório de Biologia II da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte. 

 O processo fermentativo foi realizado para avaliar a influência da concentração de inoculo, 
que variou de 2,5%, 5% e 10%. Os resultados obtidos para o processo fermentativo mostram que 
um maior aumento ganho proteico encontrado na massa seca do bagaço fermentado foi de 60% no 
experimento 1 com 2,5% de microrganismo e de 34% no experimento 2 com 10% do 
microrganismos (Fig. 1). Estes dados mesmo preliminares indicam potencial de uso da fermentação 
semissólida como forma do prepara de ração animal rica em proteína e com um custo muito baixo. 

 A baixa disponibilidade de forragem para a alimentação animal durante o período de 
estiagem, causada pela distribuição irregular de chuvas, tem levado os criadores do Rio Grande do 
Norte recorrer ao uso de concentrados comerciais para uma suplementação proteica que venha 
suprir as necessidades nutritivas do seu rebanho. No entanto, os frequentes aumentos dos preços 
dessa suplementação proteica vêm tornando a atividade pecuária antieconômica. Dentro desse 
contexto, esse trabalho vem contribuir para o processo de enriquecimento proteico do resíduo do 
bagaço de cajá para ser utilizada como uma forma alternativa mais barata de suplemento alimentar 
para animais. A segunda etapa deste projeto será produção de ração enriquecida por fermentação 
semissólida em quantidade para alimentar galináceos e verificar o ganho de peso num projeto em 
colaboração com a UFERSA. 

 
CONCLUSÃO 
 

Houve enriquecimento proteico para os experimentos 1 e 2, variando quanto às suas 
concentrações ótimas, comprovando, assim, sua aplicabilidade em ração alternativa animal. O teor 
de proteína bruta dos enriquecidos proteicos obtidos neste trabalho, em torno de 60% e 34%, estão 
de acordo com as normas da NRC (1989), e podem ser utilizados como suplemento proteico para 
animais na época de escassez de alimentos.  

 
 

Anais do VIII SIC 1175

ISBN 978-85-7621-051-1



 
AGRADECIMENTOS 
 

Ao departamento de Ciências Biológicas e aos Laboratórios de Biologia II e de Química 
da UERN pelo apoio logístico. Ao CNPq e a Empresa Cooperativa de Beneficiamento de Frutas 
Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte (PURO FRUT) pelo apoio financeiro e parceria na 
realização do projeto. 
 
REFERÊNCIAS 
 
 

BUTOLO, J.E. Uso de biomassa de levedura em alimentação animal: propriedades, custos relativos 
e outras fontes de nutriente. In: Workshop Produção de Biomassa de Levedura: utilização em 
alimentação humana e animal, Campinas, 1997, p.70-89. 

 
CARVALHO, H. et al. Alimentos: métodos físicos e químicos de análise. Porto Alegre: Ed. da 
UFRGS, 2002. p. 141-43. 
 

COUTO, S. R.; SANROMÁN, M. A. Application of solid-state fermentation to food industry – A 
review. Journal of Food Engineering, v. 76, p. 291-302, 2005. 
 

HOLANDA, J.S.; OLIVEIRA, A.J.E.; FERREIRA, A.C. Enriquecimento proteico de pedúnculos 
de caju com emprego de leveduras, para alimentação animal. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
v.33, n.5, 1997, p.79-81. 
 

KOBLITZ, Maria Gabriela Bello (Coord.). Bioquímica de Alimentos: teoria e aplicações práticas. 
Rio de Janeiro: Lab, 2008. 
 

LOPES, W.F. Propagação Assexuada de Cajá (Spondias mombim L.) e Cajá-umbu (Spondias spp) 
através de Estacas. Areia: UFPB/CCA, 1997. 40 p. trabalho de conclusão de curso (Graduação em 
Agronomia) - Universidade Federal da Paraíba, 1997. 
 

MASTROENI, Marco F. ; GERN, Regina M. M. . Bioquímica: práticas adaptadas. São Paulo: 
Atheneu, 2008. 
 

NRC - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (Washington). (1989), Nutrient requirements of the 
beef cattle, 6.ed. Washington: National Academy of Science, (Nutriente requeriments of domestic 
animals, 6), v. 1, p.157. 
 
OLIVEIRA, M.E.B et al. Avaliação de parâmetros de qualidade físico-químicos de polpas 
congeladas de acerola, cajá e caju. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 19, n. 3, 
set./dez., p. 326-332, 1999. 
 

Anais do VIII SIC 1176

ISBN 978-85-7621-051-1



SANTOS, G.M. Caracterização de Frutos de Cajá (Spondias mombim L.) e Cajá-umbu (Spondias 
spp.) e Teores de NPK em Folhas e Frutos. Areia: UFPB/CCA, 1996. 68 p. trabalho de conclusão 
de curso (Graduação em Agronomia). Universidade Federal da Paraíba, 1996. 
TEDESCO, J. M et al. Análise de Solo, Plantas e Outros Materiais, 2a ed. Porto Alegre: [s. n], 
1995. 
 

VINIEGRA-GONZÁLEZ, G. Strategies for the selection of mold strains geared to produce 
enzymes on solid substrates, In: GALINDO, E.; RAMYREZ, O.T. (Eds.), Advances in Bioprocess 
Engineering II, Kluwer Academic  

 

Anais do VIII SIC 1177

ISBN 978-85-7621-051-1



ENSAIO TOXICOLÓGICO DO EXTRATO AQUOSO DA RAIZ DA Bauhinia forficata EM 
RATOS WISTAR 

 

Daria Raquel Queiroz de Almeida1 ; Daniel de Medeiros Veras2 ; Francisco Barros Barbosa3;  
José Hélio de Araújo Filho4 ; Thiago Fernandes Martins5 

 

 

RESUMO: Pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais no tratamento de distúrbios 
fisiopatológicos, como o diabetes melitus, necessitam da realização primária de ensaios 
toxicológicos para que se possa determinar confiabilidade no uso das propriedades dos compostos 
presentes nos vegetais utilizados, de modo que sua aplicação represente benefícios, e não ofereça 
prejuízos adicionais à saúde do indivíduo tratado. A Bauhinia forficata (Leguminosae), 
popularmente conhecida como pata-de-vaca, de origem asiática e bem adaptada ao clima brasileiro, 
é uma planta amplamente utilizada na medicina popular, como “anti-diabético”. Assim, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar o potencial de toxicidade aguda do extrato aquoso obtido das 
raízes da B. forficata em ratos da linhagem Wistar. Estes indivíduos foram separados em três grupos 
de 4 animais cada. O primeiro grupo (controle) representou o tempo basal, que recebeu apenas 
solução salina a 0,9%. Os 8 animais restantes receberam 3 g/kg M.C. (Massa Corporal), e foram 
divididos em grupos I e II, representando, respectivamente, os tempos para coleta de sangue, 4 e 24 
horas após a inoculação do extrato. Os parâmetros bioquímicos avaliados para determinação da 
toxicidade foram TGO e TGP. As análises estatísticas indicaram um aumento significativo nos 
níveis das duas transaminases no T1 em relação ao T0, confirmando, portanto, a toxicidade aguda 
do vegetal. O T2 indicou uma diminuição dos níveis de transaminases, o que pode significar uma 
possível metabolização tanto das aminotransferases, quanto do extrato, mostrando, assim, o efeito 
temporário do extrato da B. forficata durante as 24 horas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Bauhinia forficata; Toxicidade; Transaminases. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) o diabetes é uma doença 
crônica que ocorre quando o pâncreas não produz quantidades suficientes de insulina (Diabetes 
Melitus Tipo 1), ou o corpo não pode utilizar efetivamente a insulina  produzida (Diabetes Melitus 
Tipo 2). O diabetes melitus (DM) situa-se entre as dez principais causas de morte nos países 
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ocidentais e, apesar dos progressos em seu controle clínico, ainda não foi possível controlar de fato 
suas consequências letais. Dada a grande dimensão do problema e seus efeitos negativos tanto em 
relação à saúde pública, como os referentes aos gastos com o tratamento e controle da doença, 
torna-se importante a realização de pesquisas que envolvam o estudo da patologia e que possam 
contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos. 

 Várias espécies vegetais foram testadas na tentativa de identificar possíveis efeitos 
hipoglicemiantes, para serem utilizadas em tratamentos alternativos contra o diabetes. Dentre elas: 
Taraxacum officinale (dente-de-leão), Cynara scolymus (alcachofra), Baccharis trimera (carqueja), 
Bauhinia forficata (pata-de-vaca), etc. (CECÍLIO et al. 2008). Inúmeras pesquisas já foram 
desenvolvidas baseadas na utilização popular de insumos, preparados a partir de partes específicas 
de determinados vegetais. Por exemplo: o tratamento realizado com o extrato aquoso liofilizado de 
Mormodica charantia parece ser uma alternativa segura para reduzir os níveis de glicose no sangue 
(VIRDI et al. 2003); extratos de Mormodica charantia e Mucuna pruriens (L.) DC. exerceram 
efeito hipoglicemiante provavelmente através do aumento da atividade da fosfofrutoquinase, uma 
das enzimas diretamente envolvida na via glicolítica (RATHI et al., 2002). 

A espécie Bauhinia forficata (Leguminosae), conhecida popularmente como “Pata-de-
Vaca”, podendo também ser mencionada na literatura como mororó, unha-de-vaca, pata-de-boi, etc. 
(PLANTAMED, 2010), é uma planta arbórea de origem asiática que adaptou-se bem ao clima 
brasileiro (LINO, 2004).  Amplamente utilizada na medicina popular brasileira como 
hipoglicemiante, sendo por isso, alvo das indústrias de fitoterápicos para produção de 
medicamentos. A literatura aponta os flavonóides como responsáveis pela atividade biológica 
atribuída à planta (RUELA, et al. 2005). Além desta característica, a B. forficata também apresenta 
propriedades antidiarréica, depurativa, diurética, laxante, vermífuga, etc. (PLANTAMED, 2010). 

Através de levantamento bibliográfico previamente realizado, constatou-se que, apesar 
do número considerável de estudos acerca dos efeitos de variados extratos (aquoso, hidroalcoólico, 
etc.) dessa espécie de Bauhinia sobre diversas patologias, destacadamente o DM, há certa 
deficiência no número de trabalhos envolvendo a utilização das raízes dessa planta nesse tipo de 
pesquisas. 

 As pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais no tratamento de distúrbios 
fisiopatológicos, como o diabetes melitus, exigem a realização primária de ensaios toxicológicos 
para que se possa determinar uma margem segura de confiabilidade no uso das propriedades dos 
compostos presentes nos vegetais utilizados, de modo que, sua aplicação represente benefícios, e 
não ofereça prejuízos adicionais à saúde do indivíduo tratado. Neste trabalho, para a avaliação do 
nível de toxicidade do extrato aquoso obtido a partir das raízes da Bauhinia forficata, foram 
mensurados os níveis séricos da concentração de duas enzimas, aspartato aminotransferase (AST) e 
alanina aminotransferase (ALT), um importante parâmetro Bioquímico para a definição de 
hepatotoxicidade (PREDES, et al, 2009). Este trabalho tem por finalidade avaliar a toxicidade 
aguda, especificamente a toxicidade hepática, do extrato aquoso das raízes da Bauhinia forficata em 
ratos (Rattus novergicus, linhagem Wistar) normais, do sexo masculino e em idade 
aproximadamente de três meses, fazendo uso para tal, da utilização de kits enzimáticos comerciais 
para análise dos seguintes padrões Bioquímicos: níveis séricos das aminotransferases ALT e AST. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Animais 

 Os procedimentos para execução do projeto foram realizados no Laboratório de 
Biologia Funcional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Utilizaram-se 12 ratos da 
linhagem Wistar (Rattus norvegicus) para o teste toxicológico, provenientes do biotério do campus 
central da referida universidade. Os ratos tiveram disponibilidade de água e alimento durante todo o 
experimento.  

Obtenção do extrato 

 Para a preparação do extrato inicial foram utilizadas as raízes da Bauhinia forficata, 
coletadas na Floresta Nacional de Assu (FLONA), em Abril de 2012. Obteve-se 2,175 kg de raízes 
durante a coleta, os quais foram lavados e triturados, resultando em aproximadamente 1 Kg de um 
material oriundo da porção superficial (casca), tendo sido, portanto, descartada a parte central 
(lignificada). O triturado foi diluído em 5L de água destilada (1:5 M/V), e mantido em baixas 
temperaturas, sendo agitados vigorosamente em intervalos de 2 horas, com exceção do período 
noturno, durante 72 horas. Realizou-se um processo de sucessivas filtrações da solução, utilizando 
papel filtro e algodão. Esta etapa resultou em 2,905 L de um líquido com coloração marrom escura. 
O extrato foi posto em banho-maria a 55 °C, durante 6 dias, para evaporação. No final, 36 g do 
extrato seco foi produzido.  Alíquotas do extrato bruto da raiz foram separadas, pesadas e 
dissolvidas em água destilada para uso durante o experimento (MAHOMED, OJEWOLE. 2005).  

Ensaio toxicológico 

 Subsequente à obtenção do extrato, foi realizado um ensaio toxicológico. Para tal, 
utilizou-se um número de ratos machos igual a 12. Estes indivíduos foram separados em três grupos 
de 4 animais cada. O primeiro grupo (controle) representou o tempo basal, que recebeu apenas uma 
solução salina a 0,9%. Os 8 animais restantes receberam 3 g/kg M.C., e foram divididos em grupos 
I e II, representando, respectivamente, os tempos para coleta de sangue, 4 e 24 horas após a 
inoculação do extrato, como sugere TAHRAOUI et al.,2010.  As doses foram administradas 
oralmente. O sangue necessário para análise foi coletado via decapitação, haja visto que, as 
tentativas de obtenção do sangue pela via caudal mostraram-se ineficientes, em virtude da hemólise 
do material, o que poderia interferir nos resultados e, indicarem, por exemplo, um falso-positivo, já 
que são testes colorimétricos. Os animais foram examinados periodicamente antes da coleta de 
sangue, para identificar possíveis mudanças comportamentais e mortalidade, como sugerem 
ALADE et al. (2009).   

O sangue coletado foi centrifugado durante 10 minutos a 8.000 rpm, e o sobrenadante 
foi utilizado para as análises bioquímicas, fazendo-se uso dos kits enzimáticos comerciais Katal, 
para as transaminases (ALT e AST). O conteúdo de cada amostra foi levado a um 
espectrofotômetro Micronal (modelo B572), para a leitura da absorbância em 340 nm. As análises 
foram feitas em duplicata.  
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Análise Estatística 

A avaliação estatística das diferenças significativas entre as médias obtidas foi realizada 
através do teste T de Student, o qual p < 0,05 foi considerado como significativo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As aminotransferases estão amplamente distribuídas nos tecidos humanos. A AST 
(TGO) e a ALT (TGP) são enzimas intracelulares presentes em grandes quantidades no citosol dos 
hepatócitos. Lesões ou destruição das células hepáticas liberam estas enzimas para a circulação 
(MOTTA, 2009). Em nosso estudo, a análise dos conteúdos plasmáticos do sangue dos ratos 
submetidos ao tratamento agudo com uma dose única (3 g/Kg) do extrato aquoso das raízes da B. 
forficata, revelou uma elevação significativa das concentrações dessas transaminases em relação 
aos animais do grupo controle (tempo basal, T0) que não receberam o extrato, o que representa um 
indicativo de toxicidade.  

A figura 1 mostra as alterações nos níveis de TGP (em U/L) nos três tempos (T0, T1 e 
T2).  
 

 

Figura 1: Médias das concentrações de TGP em U/L nos três grupos. (Relação T0/T1 p < 0,005) 

 

Observou-se que do T0, representado pelo grupo de animais que não recebeu o extrato, 
para o T1, o grupo que recebeu a dose e que teve os sangues coletados 4 horas após a inoculação, as 
concentrações da Alanina Transaminase (TGP) aumentaram significativamente. Essa elevação, 
muito provavelmente, deveu-se ao efeito da atuação dos componentes do extrato sobre os 
hepatócitos, visto que o fígado é um órgão altamente reativo, participando, portanto, de diversos 
processos metabólicos (GUYTON, 2011). Em contrapartida, do tempo T1 para T2, grupo que 
recebeu a dose e que teve o sangue coletado 24 horas após a administração do extrato, constatou-se 
uma redução desta concentração, tendo os níveis de TGP declinado a valores próximos dos 
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observados no T0. Atribuímos essa redução a dois possíveis fatores: primeiro que após a ruptura das 
membranas dos hepatócitos, e consequente extravasamento de seu conteúdo citoplasmático onde se 
encontra a TGP, para a corrente sanguínea, houve o aumento detectado em T1. Em seguida, essas 
enzimas, em grandes concentrações no plasma, provavelmente começaram a sofrer ação de 
proteases, e a serem, portanto, metabolizadas pelo organismo, diminuindo posteriormente sua 
concentração. Em segundo lugar, simultâneo a esta metabolização da TGP, os compostos e 
princípios ativos causadores da toxicidade constatada, presentes no extrato, após determinado 
tempo, também devem ter iniciado seu processo de metabolização pelo organismo. Assim, é 
provável que, em conjunto, esses fatores de caráter catabólico tenham contribuído para o declínio 
nos níveis plasmáticos de TGP. 

 

 

Figura 2: Médias das concentrações de TGO em U/L nos três grupos. (Relação T0/T1 e T1/T2        
p < 0,05) 

 

No que se refere aos níveis plasmáticos de TGO (figura 2), identificou-se uma 
semelhança no padrão das concentrações observadas para TGP, ou seja, o comportamento 
bioquímico do extrato referente à sua capacidade de liberar os conteúdos dessas transaminases foi 
semelhante para as duas enzimas. Destacamos, porém, que aumento das concentrações de TGO é 
considerado um indicativo de dano celular mais intenso, em virtude de essas enzimas encontrarem-
se em maiores concentrações na matriz mitocondrial, assim, além do de comprometer a integridade 
da membrana celular, o extrato apresentou a capacidade de romper estruturas membranosas 
presentes no interior dos hepatócitos (MOTTA, 2009).   

Os dados obtidos em nosso estudo indicam que, nessas concentrações, o extrato aquoso 
das raízes da B. forficata apresenta um grau de toxicidade significativo. Assim, o uso popular da 
casca das raízes dessa planta para fins terapêuticos no tratamento do diabetes pode vir a ocasionar 
distúrbio no organismo, causado por um possível dano hepático, anulando assim, a razão positiva 
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no custo-benefício fisiológico do tratamento alternativo, ou seja, a possível ação hipoglicêmica é 
compensada negativamente pela ação hepatotóxica do extrato das raízes da planta. É interessante, 
portanto, que outros estudos sejam realizados, por exemplo, para promover um tratamento sub-
agudo e avaliar a resposta metabólica acerca das concentrações de TGO e TGP, bem como, para 
análises mais detalhadas, o estudo comparativo entre o tecido hepático de animais submetidos ao 
tratamento e o tecido do fígado de ratos não submetidos a este, o que influenciaria também na 
identificação do grau de dano sofrido por estas células.   

 

CONCLUSÃO 

O extrato aquoso da raiz da Bauhinia forficata apresentou caráter tóxico na quantidade 
de 3 g/kg M.C., constatada pelo aumento significativo nos níveis de TGO e TGP, 4 horas após a 
administração. A toxicidade aguda observada atribui certo grau de comprometimento do uso 
popular das raízes dessa planta, e torna necessária a realização de estudos mais aprofundados, 
considerando a análise de outros parâmetros relacionados tanto à toxicidade em ensaios crônicos, 
quanto no que se refere a seu potencial hipoglicemiante.  
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ESPECTRO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES CARNÍVOROS (Cichla 
monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus) PRESENTES NO 

RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE 
 

André Leônidas da Silva Rodrigues1, Danielle Peretti,2Jônnata Fernandes de Oliveira3; Antônio 
Luiz Nogueira de Morais Segundo3; José Luís Costa Novaes4. 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo investigar a dieta de três espécies de peixes 
(Cichla monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus), presentes no 
reservatório de Santa Cruz em Apodi (RN). As coletas foram realizadas em fevereiro de 2011 
distribuídas em oito pontos os quais foram agrupados em ambientes lacustre e fluvial. Para a 
captura dos indivíduos foram utilizadas duas baterias de malhadeiras, com tamanhos de malhas 
variados. Após a despesca, os peixes foram devidamente acondicionados e etiquetados sendo 
transportados para o laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus 
Apodi, onde foram identificados e submetidos à análise biométrica para obtenção do comprimento 
total e padrão (cm) e peso total (g). Os estômagos foram retirados e fixados em formol a 4%, sendo 
seu conteúdo analisado no laboratório de ictiologia da UERN. Os estômagos analisados tiveram os 
itens alimentares identificados ao menor nível taxonômico possível utilizando-se microscópio 
estereoscópico e óptico, auxiliado por literatura especializada. A análise da alimentação para as três 
espécies estudadas resultou na identificação de 7 itens com predomínio do item camarão para a 
espécie Plagioscion squamosissimus e peixes para Cichla monoculus e Hoplias gr. malabaricus, 
possibilitando classificá-los como espécies carcinófaga e piscívoras respectivamente. Quanto à 
análise espacial verificou-se o predomínio do camarão nos dois ambientes, lacustre e fluvial, porém 
neste, observa-se a maior contribuição do item peixes, item de menor expressão para o ambiente 
lacustre. Conclui-se que mesmo existindo variação espacial na alimentação das espécies, estes se 
enquadram na categoria trófica carnívora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação; Peixes Carnívoros; Reservatório. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A região semiárida do nordeste brasileiro apresenta uma modesta rede hidrográfica se 
comparada a outras regiões brasileiras. A natureza deste ambiente é marcada por apresentar 
pequenas variações climáticas, déficit hídrico, solos rasos e, presença de rios e riachos intermitentes 
(ROSA et. al., 2003). Esse atributo natural destes corpos d’água, associado aos longos períodos de 
estiagem tiveram papel fundamental na estrutura política e social, sobretudo pela construção de 
açudes e reservatórios para contornar os períodos de escassez de água (COSTA; NOVAES; 
PERETTI, 2009). 

Embora o reservatório seja um ambiente de grande importância econômica, pouco se 
sabe sobre sua importância ecológica, pois poucos estudos relacionados ao seu funcionamento e 
estrutura, como ecossistema dulcícola, foram desenvolvidos. Esta escassez se refere tanto ao 
período de pré como de pós-represamento e inclui informações referentes às assembleias de peixes. 
A escassez de conhecimentos em relação a muitas espécies nordestinas, em especial no aspecto 
alimentar, faz justificar a necessidade de estudos relacionados à ecologia trófica dos peixes. 

Estudos sobre alimentação de peixes possibilitam aplicações tanto para espécies 
isoladas ou para pares de espécies, quanto para população e comunidades mais complexas 
(VELLUDO, 2007). Mazzoni et. al. (2010) afirmam que a descrição dos itens alimentares 
consumidos por todas as espécies de peixes em uma comunidade é o ponto de partida para o 
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reconhecimento de uma estrutura trófica natural. Além disso, é necessário conhecer o espectro 
trófico e a atividade alimentar das espécies em seu ambiente natural, para alcançar o sucesso nos 
esforços de conservação (LIMA, BEHR, 2010). 

Dessa forma, a presente pesquisa visa investigar a dieta, e sua variação espacial, de três 
espécies de peixes (Cichla monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus), de 
interesse ecológico e econômico, presentes no reservatório de Santa Cruz em Apodi (RN). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

 As coletas, referente ao material analisado, foram realizadas no reservatório de Santa 
Cruz em Apodi-RN, no mês de fevereiro de 2011, em oito pontos (Figura 1), os quais foram 
agrupados em ambientes lacustre (pontos 1 ao 6) e fluvial (pontos 7 e 8). Em todos os pontos, com 
base em uma avaliação visual, percebeu-se erosão leve para moderada, elevada presença de rochas, 
cascalho e areia constituindo a margem e vegetação marginal rala ou inexistente sendo constituída 
principalmente por gramíneas. 
 

 
 
Figura 1: Localização da Barragem de Santa Cruz/RN e distribuição dos pontos de coleta. (Dam = 
Barragem). 
 

Para a captura dos indivíduos foram utilizadas duas baterias de 11 malhadeiras, com 
tamanhos de malhas variados, sendo instaladas às 16h30min e com revistas às 21:00 e 05:00.  

Após a despesca, os peixes foram colocados em sacos plásticos, etiquetados, 
acondicionados em caixas isotérmicas e em seguida, transportados para o laboratório do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Apodi, onde foram identificados e submetidos à 
análise biométrica, obtendo-se os dados de comprimento total e padrão, em centímetros (cm) e peso 
total, em gramas (g). Depois, os peixes foram abertos e eviscerados, retirando-se os estômagos. 

Os estômagos coletados foram analisados no laboratório de ictiologia da UERN. 
Inicialmente, os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível 
utilizando-se microscópio estereoscópico e óptico e com o auxílio de literatura especializada: 
McCafferty (1981), Needham e Needham (1982), Merritt e Cummins (1996), Higuti e Franco 
(2001) e Bicudo e Menezes (2006).  

O volume de cada item foi obtido através do uso de placa milimetrada e transformado 
em ml (HELLAWEL e ABEL, 1971), ou através da medida do deslocamento de líquido em 
provetas graduadas. Sobre os dados de ocorrência e volume foram calculadas as freqüências de 
ocorrência (FO) e volumétrica (FV) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). A associação delas origina o 
índice alimentar (IAi) (KAWAKAMI e VAZZOLER, 1980), em porcentagem: 
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IAi = Fo . Fv/ Σ (Fo . Fv) x 100 

 
Onde: IAi = índice alimentar; Fo = frequência de ocorrência; Fv = freqüência volumétrica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No total, foram analisados 51 estomagos das 3 espécies (Cichla monoculus, Hoplias gr. 
malabaricus e Plagioscion squamosissinus), sendo identificados sete itens: peixes (incluindo restos 
de musculatura, ossos e escamas), insetos (Odonata, Diptera, Chaoboridae e restos de insetos, 
outros invertebrados (Arthropoda e Mollusca), material digerido (material cuja identificação não foi 
possível devido ao alto grau de digestão), restos de vegetais, detrito orgânico (composto por 
material de origem aninal e vegetal em decomposição) e camarão. A dieta das espécies, quando 
avaliadas em conjunto, permitiu verificar o predomínio dos itens camarão (IAi%=90,30), peixe 
(IAi%=7,78) e insetos (IAi%=1,69), todos de origem animal (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Espectro alimentar das três espécies de peixes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 
 

 
Figura 3 - Espectro alimentar das três espécies de peixes de acordo com o ambiente (lacustre e 
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 

 
No geral, quanto à avaliação espacial, verificou-se o predomínio do camarão nos dois 

ambientes, lacustre (IAi%=90,5) e fluvial (IAi%=59,6), porém neste, observa-se a maior 
contribuição do item peixes (IAi%=26,2), item de menor expressão para ambiente lacustre 
(IAi%=4,8) (Figura 3). 
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A alimentação de Cichla monuculus foi composta principalmente por peixes 
(IAi%=56,60) e camarão (IAi%=42,13), havendo um baixo consumo de insetos e vegetais (Figura 
4). Esses resultados permitem enquadrar a espécie na categoria trófica de piscívora, podendo 
consumir o camarão, demonstrando sua tendência a carcinofagia e sua plasticidade trófica. 
 

  
Figura 4 – Espectro alimentar de Cichla monoculus no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 

 
 Ao comparar a alimentação de C. monoculus entre os ambientes lacustre e fluvial, 

observa-se que a espécie apresenta, para o período estudado, dieta exclusivamente carcinófaga, no 
ambiente lacustre e piscívora no ambiente fluvial, com um consumo mais variado de itens (Figura 
5).  

 

 
Figura 5 - Espectro alimentar de Cichla monoculus de acordo com o ambiente (lacustre e fluvial), 
no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 

 
Esta espécie, sendo estudada em outras bacias por Novaes, Caramaschi e Winemiller, 

(2004) no rio Tocantins e Santos, Gonzalez e Araújo (2001) na represa de Lajes, Rio de Janeiro, foi 
considerada piscívora, sendo que na represa de Lajes, o camarão teve ainda pequena participação na 
dieta. O mesmo ocorreu ao analisar as variações espaciais na dieta entre as zonas da represa. 

 Para Hoplias gr. malabaricus, o principal item consumido foi peixe (IAi%=,91,07), 
destacando-se também a ingestão de material digerido(IAi%=4,85) e camarão (IAi%= 2,42) (Figura 
6). Desta forma, esta espécie também se insere na guilda trófica dos piscívoros. Resultado 
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semelhante foi encontrado por Novakowski, Hahn e Fugi (2007), estudando H. malabaricus no 
reservatório de Salto Caxias, Paraná, onde observou que a espécie alimenta-se exclusivamente de 
peixes. Corrêa e Piedras (2009) ressaltam que a contribuição de outros itens como fragmentos 
vegetais e insetos são poucos significativos. 
  

 
Figura 6 - Espectro alimentar de Hoplias gr. malabaricus no Reservatório de Santa Cruz, 
Apodi/RN. 

 
 Ao comparar a dieta de H. malabaricus entre os ambientes lacuste e fluvial, esta 

continuou tendo como item predominante os peixes (IAi%=83,33 e IAi%=85,76, respectivamente) 
(Figura 07). 

 

 
Figura 7 - Espectro alimentar de Hoplias gr. malabaricus de acordo com o ambiente (lacustre e 
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 

 
 A dieta de Plagioscion squamosissimus foi principalmente composta por camarão 

(IAi%=96,06), sendo também consumido peixes (IAi%=2,11) e insetos (IAi%=1,68), porém em 
quantidades pouco expressivas (Figura 8). Desta forma, pode-se considerar a espécie como 
carcinófaga. Gavilalan-Leandro et al. (2009) estudando a espécie na lagoa do Piató, Rio Grande do 
Norte, observaram que a espécie apresentou mesmo hábito alimentar, porém com tendência a 
invertivoria. 
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Figura 8 - Espectro alimentar de Plagioscion squamosissimus no Reservatório de Santa Cruz, 
Apodi/RN. 
 

 O mesmo hábito alimentar, carcinófago, é mantido para a espécie com relação aos 
ambientes lacustre (IAi%=93,42) e fluvial (IAi%=75,14), porém neste último registra-se uma 
importante participação dos insetos (IAi%=24,68), estes de origem autóctone (formas jovens de 
Odonata, larvas e pupas de Diptera) (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Espectro alimentar de Plagioscion squamosissimus de acordo com o ambiente (lacustre e 
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 

 
 Entre as espécies estudadas, pode-se observar o predomínio do consumo de matéria 

animal, em especial de peixe e camarão. A dieta de C. monoculus apresentou-se equilíbrada entre o 
consumo dos dois itens, quando não considerando as diferenças espaciais, porém nestas, observou-
se o predomínio dos camarões no ambiente lacustre. Hoplias gr. malabaricus, independente do local 
amostrado, manteve-se como piscívora. Plagioscion squamosissimus, carcinófaga, manteve seu 
habito entre os ambientes, porém a dieta no ambiente lacustre foi também rica em insetos. 

 Assim, observa-se que as condições do meio influenciam na disponibilidade do 
alimento e que as espécies de peixes, principalmente as de ambientes tropicais, exibem plasticidade 
trófica. Esta seleção de alimento é segundo Kahilainen e Lehtonen (2003), uma tática alimentar 
típica de piscívoros oportunistas.  
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Os peixes podem aperfeiçoar sua dieta capturando em maior proporção os organismos 
que constituem o recurso mais energético no ambiente ou atuando como a maioria dos peixes, 
através do consumo das presas mais abundantes (GRIFFITHS, 1975 apud NOVAKOWSKI, HAHN 
e FUGI, 2007). O mesmo foi observado por Agostinho; Gomes e Pelicice (2007) ao afirmarem que 
o caráter oportunista tem sido registrado para peixes de diferentes hábitos alimentares, sobretudo 
carnívoros, detritívoros e onívoros, sendo considerada uma importante estratégia para a colonização 
de ambientes alterados, contribuindo para o sucesso na ocupação de reservatórios. 
 
CONCLUSÃO 
 

 As três espécies analisadas podem ser caracterizadas como carnívoras, cujas 
categorias tróficas são carcinófaga para C. monoculus e P. squamosissimus e piscívora para H. gr. 
malabaricus, observando-se que estas dietas podem variar entre os ambientes, porém, não o 
suficiente para serem enquadradas em outras categorias. 
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ESPECTRO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES COMEDORES DE FUNDO 
(Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie e Loricariichthys derbyi) PRESENTES NO 

RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI-RN. 
 

Ana Luiza Gomes Bezerra1, Danielle Peretti2, Antônio Luiz Nogueira de Morais Segundo3, José 
Luis Costa Novaes4, Rodrigo Silva da Costa4. 

 
 
RESUMO: A escassez de conhecimentos referentes a muitas espécies de peixes do nordeste 
brasileiro, em especial no aspecto alimentar, faz justificar a necessidade de estudos relacionados à 
ecologia trófica. Este conhecimento permite entender o comportamento das espécies e suas funções 
no ambiente, sendo objetivo deste trabalho avaliar a dieta de três espécies de peixes e suas variações 
espaciais. A coleta ocorreu no mês de fevereiro de 2011 em oito pontos distribuídos ao longo do 
reservatório utilizando-se redes de espera de diversas malhas. No laboratório, o material foi triado e 
identificado até o nível taxonômico de espécie, posteriormente foram obtidos os dados biométricos 
e então eviscerados e coletados os estômagos (porção química) da família Curimatidae e para as 
espécies da família Loricariidae o intestino, os quais foram fixados em formol a 10% e conservados 
em álcool a 70%. O conteúdo alimentar analisado de 20 exemplares de peixes distribuídos entre as 
espécies possibilitou a identificação de dez itens alimentares: Bacillariophyceae (Diatomaceas), 
Chlorophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae, Detrito/Sedimento, Protozoário, Rotífero, Restos 
vegetais, Microcrustáceos e Diptera. A dieta das três espécies, foi constituída principalmente por 
Detrito/Sedimento e por algas Chlorophyceae e Bacillariophyceae. Quando considerada a variação 
espacial da dieta, pôde-se verificar que em ambos os ambientes, lacustre e fluvial, existe um 
predomínio do item Detrito/Sedimento. As espécies estudadas mostraram ter suas dietas baseadas 
principalmente no consumo de detrito e sedimento, seguido do consumo de algas, em especial as 
unicelulares da classe Bacillariophyceae., confirmando o hábito detritívoro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação, Detritívoros, Variação Espacial 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os ecossistemas dulcícolas nordestinos frequentemente enfrentam flutuações de nível 
da água em consequência da seca prolongada, a qual é resultado de chuvas irregulares e altas 
temperaturas. Como forma de minimizar os impactos socioeconômicos causados pela seca, usa-se 
estocar a água superficial em reservatórios construídos pelo homem como forma de abastecimento e 
fonte de alimento durante os períodos de escassez de chuvas. Essas reservas podem ser em 
cisternas, pequenos açudes e até mesmo grandes reservatórios. 

Um exemplo é o reservatório de Santa Cruz, o segundo maior do estado do Rio Grande 
do Norte, o qual está inserido na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró tendo sido sua 
construção iniciada em 1999 e finalizada em 2002. Sua construção teve como objetivos irrigar 
9.236 hectares na Chapada do Apodi, controlar as cheias e regular a vazão do Rio Apodi, servir de 
anteparo às águas da transposição do Rio São Francisco, além de garantir o abastecimento de água 
para 27 cidades do alto oeste potiguar (PACHECO e BAUMANN, 2006).  

Embora o reservatório seja um ambiente de grande importância econômica, pouco se 
sabe sobre sua importância ecológica, pois poucos estudos relacionados ao seu funcionamento e 
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estrutura, como ecossistema dulcícola, foram desenvolvidos, destacando-se a ausência de 
informações sobre as assembleias de peixes. A escassez de conhecimentos referentes a muitas 
espécies nordestinas, em especial no aspecto alimentar, faz justificar a necessidade de estudos 
relacionados à ecologia trófica dos peixes. Este conhecimento permite entender o comportamento 
das espécies e suas funções no ambiente, além de contribuir para a identificação de suas posições 
nas cadeias e teias alimentares, fornecendo informações prévias de como se dá o fluxo de energia 
nos ecossistemas. A aplicabilidade se dá por proporcionar maior segurança ao fazer o manejo dos 
ambientes ou das populações, o que contribui para o uso sustentável do sistema. 

Dessa forma, a presente pesquisa visa investigar a dieta de três espécies de peixes 
(Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie; e Loricariichthys derbyi), de interesse ecológico e 
econômico, presentes no reservatório de Santa Cruz em Apodi (RN) e verificar sua variação 
espacial. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A presente proposta foi realizada em conjunto com um projeto maior desenvolvido pela 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, intitulado “Estudo da ictiofauna e estrutura 
da comunidade no reservatório de Santa Cruz (bacia hidrográfica Apodi/Mossoró) no semiárido do 
Rio Grande do Norte”.  

A coleta ocorreu no mês de fevereiro em oito pontos distribuídos ao longo do 
reservatório, os quais foram posteriormente agrupados e definidos como ambientes lacustre (pontos 
de 01 a 06) e fluvial (pontos 7 e 8). (Figura 1). 
 

 
 
Figura 1: Localização da Barragem de Santa Cruz/RN e distribuição dos pontos de coleta. (Dam = 
Barragem). 
 

Para a captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com malhas de 12; 15; 20; 
25; 30; 35; 40; 45; 50; 60 e 70 mm (entre nós adjacentes). Os aparelhos de pesca foram instalados 
às 16h30min e retirados às 05h00min da manhã, sendo realizadas duas despescas, às 21:00 e às 5:00 
horas quando então eram retiradas as redes. Os exemplares capturados foram acondicionados em 
sacos plásticos devidamente identificados com os pontos de coletas, horário e aparato de captura. 

No laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Apodi, 
o material foi triado e identificado até o nível taxonômico de espécie por meio de chaves 
taxonômicas especializadas. Para as espécies cuja identificação não foi possível, estas foram 
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devidamente etiquetadas, fixadas em formol a 10% e enviadas para especialistas do Departamento 
de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Posteriormente foram obtidos os dados biométricos de peso (g) e comprimento (cm) – 
total e padrão (cm). Os exemplares coletados foram eviscerados e coletados os estômagos da 
família Curimatidae (Curimatella lepidura) e para as espécies da família Loricariidae (Hypostomus 
cf. paparie e Loricariichthys derbyi) o intestino, os quais foram fixados em formol a 10% e 
conservados em álcool a 70%. 

Para os procedimentos de obtenção do conteúdo alimentar, considera-se o conteúdo 
obtido do estômago químico para Curimatidae e do intestino para Loricariidae. Exemplares cujo 
intestino é o objeto de estudo, a análise é feita a partir do conteúdo presente na porção anterior do 
lúmen, correspondendo a 10% do comprimento total (DELARIVA, 1997; PERETTI e ANDRIAN, 
2004). 

Para estas famílias obtém-se então o volume total do conteúdo alimentar, o qual é 
suspenso em álcool 70% e com uma pipeta retira-se parte da solução, colocando-a em lâmina para a 
investigação microscópica. Para o conteúdo alimentar de cada indivíduo três lâminas são 
verificadas e seus itens, depois de identificados, estimados visualmente em porcentagem. O 
percentual de cada item encontrado corresponderá ao volume que ocupa no interior de estômago. 
Dos dados da dieta foram obtidas as frequências de ocorrência (Fo) e volumétrica (Fv) (HYNES, 
1950; HYSLOP, 1980; ROSECCHI e NOUAZE, 1987; ZAVALA-CAMIN, 1996). A associação 
das frequências dá origem ao cálculo de Índice Alimentar (IAi) (KAWAKAMI & VAZZOLER, 
1980), apresentado em valores percentuais. 

 

 

 

Onde: IAi = índice alimentar; Fo = frequência de ocorrência; Fv = freqüência volumétrica. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram avaliados os conteúdos alimentares de 20 exemplares de peixes distribuídos entre 
as três espécies cujas análises permitiram a identificação de dez itens alimentares: 
Bacillariophyceae (Diatomaceas), Chlorophyceae (esféricas e filamentosas), Dinophyceae, 
Euglenophyceae, Detrito/Sedimento, Protozoário, Rotífero, Restos vegetais, Microcrustáceos 
(Copepoda e Conchostraca) e Diptera. A dieta das três espécies, quando consideradas em conjunto, 
foi constituída principalmente por Detrito/Sedimento (IAi%=70,81) e por algas Chlorophyceae 
(IAi%=19,32) e Bacillariophyceae (IAi%=7,07) (Figura 2). 

Quando considerado a variação na dieta de acordo com o ambiente amostrado, pôde-se 
verificar que em ambos, lacustre e fluvial, existe um predomínio do item Detrito/Sedimento 
(IAi%=60,35 e IAi%=88,51, respectivamente), seguido por Bacillariophyceae (IAi%=5,86 e 
IAi%=9,64, respectivamente), entretanto, no ambiente lacustre a dieta se torna um pouco mais 
variada com a contribuição dos itens Chlorophyceae (IAi%=29,92), até mais representativo do que 
as Bacillariophyceae, e Restos Vegetais (IAi%=3,74) (Figura 3). 

Essas diferenças podem dar-se devido às características abióticas em que a região 
fluvial, embora com água corrente, apresentou no período amostrado, baixa velocidade e redução do 
canal devido às chuvas escassas, o que permitiu o acúmulo de Detrito/Sedimento. 
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Figura 2 – Espectro alimentar das três espécies de peixes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 
 
 

 
Figura 3 - Espectro alimentar das três espécies de peixes de acordo com o ambiente (lacustre e 
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 
 

Ao avaliar separadamente a dieta das espécies, verificou-se que C. lepidura alimentou-
se principalmente de Detrito/Sedimento (IAi%=75,6) e algas – Bacillariophyceae (IAi%=21,49%) e 
Chlorophyceae (IAi%=1,91) (Figura 4). 
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O hábito alimentar detritívoro dessa espécie é confirmado por Fugi e Hahn (1991) onde 
afirmam que a espécie é extremamente abundante e de grande importância ecológica nas 
comunidades de peixes neotropicais devido ao seu hábito detritívoro-iliófago. 

Quanto ao consumo de algas, Teixeira e Tundisi (1967) afirmam que as diatomáceas 
(Bacillariophyceae) se destacam como principais organismos da microflora e na maioria das vezes 
constituem a maior porcentagem de microalgas presentes no ambiente, por isso sua abundância na 
alimentação dessa espécie. 

Para H. cf. paparie observou-se como principal item alimentar o Detrito/Sedimento 
(IAi%=62,13) seguido de algas, representadas por Chlorophyceae (IAi%=27,3%) e 
Bacillariophyceae (IAi%=5,88) ( Figura 4). 

Os peixes pertencentes a está família possuem um comportamento baseado na tática de 
pastejo, sendo encontrados próximos ao fundo do reservatório sobre as rochas, troncos e vegetais 
submersos, raspando a matriz perifítica (CASATTI, 2002). 

Alguns trabalhos destacam a presença de detrito ou sedimento como item principal na 
dieta de espécies do gênero Hypostomus (AGOSTINHO et. al, 1997; HAHN et. al 1997; ALVIM, 
1999). 

A presença de algas na alimentação dessa espécie é corroborada pela autora Casatti 
(1996), onde analisando outra espécie desse gênero observou que a presença de algas foi constante, 
sendo classificada por esta autora como herbívora. 

Já L. derbyi apresentou como principal item alimentar Detrito/Sedimento (IAi%=89,72) 
perfazendo a maior porcentagem desse item para todas as espécies analisadas, seguido de 
Microcrustáceos (IAi%=4,88) e Diptera (IAi%=2,70) ( Figura 4). 
 

 
Figura 4 - Espectro alimentar de Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie e Loricariichthys 
derbyi presentes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN. 
 

De acordo com o alimento principal e com a observação das características 
morfológicas foi possível enquadrar as espécies nas seguintes categorias tróficas: detritívora-
iliófaga para C. lepidura e detritívora para H. cf. paparie e L. derbyi. A primeira espécie foi assim 
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considerada devido à presença além do detrito, de considerável quantidade de matéria orgânica 
finamente particulada associada a microrganismos e algas unicelulares e com partículas inorgânicas. 
Já as espécies detritívoras consumiram principalmente o detrito, cujas características são materiais 
orgânicos animal e vegetal pouco fragmentado, sendo possível reconhecer tecidos vegetais e 
exúvias de invertebrados, e pouca quantidade de partículas inorgânicas, como foi o caso da dieta de 
L. derbyi. 

Quanto às adaptações morfológicas observa-se a posição da boca, normalmente ventral 
e características do aparelho digestório. O hábito iliófago de C. lepidura é corroborado pelas 
informações de Agostinho et al. (1997) e Gomes e Verani (2003) ao comentar a ausência de dentes, 
presença de um estômago mecânico, semelhante a uma moela, e intestino longo e enovelado cuja 
função é aumentar a superfície de absorção. Quanto ao comprimento e arranjo do intestino o mesmo 
vale para os detritívoros (H. cf. paparie e L. derbyi) sendo o intestino longo, de acordo com 
Delariva e Agostinho (2001), diretamente relacionado com a digestibilidade do alimento e a 
quantidade de detrito. 

O recurso Detrito/Sedimento torna-se bastante valioso para muitas espécies. Alvim e 
Peret (2004) descreveram espécies pertencentes às famílias Loricariidae e Curimatidae 
representando 37% da biomassa total de peixes capturados em trabalho no alto rio São Francisco, 
evidenciando a importância do sedimento para ictiofauna. A disponibilidade desse recurso pode se 
dar pelo alagamento de grande quantidade de fitomassa terrestre a qual promove uma contínua e 
elevada produção de detritos em reservatórios, além disso, procedimentos operacionais na barragem 
provocam grandes depleções no nível da água, podendo favorecer o crescimento de gramíneas e 
outras plantas nas regiões litorâneas, que com sua posterior submersão, contribuem de maneira 
significativa para a produção de detritos (AGOSTINHO et al. 2007). Finalmente, a presença de 
sedimento na maior parte dos tratos digestórios analisados é explicada pelo comportamento de 
busca do alimento no sedimento ou lodo, cujo baixo valor nutritivo implica em ingestão contínua e 
em grandes volumes pelos peixes (GNERI e ANGELESCU, 1951). 
 
CONCLUSÃO 
 

As espécies estudadas mostraram ter suas dietas baseadas principalmente no consumo 
de detrito e sedimento, seguido do consumo de algas, em especial as unicelulares da classe 
Bacillariophyceae, independente do ambiente amostrado Isto evidencia a abundância deste recurso 
no reservatório e a importância para a manutenção da biomassa dos detritívoros. 
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RESUMO: O estudo objetivou avaliar os casos de tuberculose notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em Mossoró-RN, no período de 2008 a 2010. 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, documental e analítico, com abordagem quantitativa. 
Foi realizado a partir de dados contidos nas Fichas de Notificação/Investigação para Tuberculose do 
SINAN. Utilizou-se o teste de Qui-quadrado para análise de associação entre as variáveis; o teste de 
Kolmogorov Smirnov para verificar a normalidade dos dados, e o teste paramétrico T de Student 
para averiguar a igualdade de médias dentre os casos analisados. Foram avaliadas 316 notificações.  
63,6% são de pacientes do sexo masculino; 38,6% dos casos notificados correspondem à pessoas 
que estão na faixa 40 a 59 anos; 87,7% são procedentes da urbana do município; em 23,7% dos 
casos, a escolaridade registrada é da 1ª à 4ª série do ensino fundamental; 93,7% das notificações 
correspondem à TB pulmonar; 78,5% são casos novos; os exames diagnósticos mais realizados 
foram o raio-X de tórax e a baciloscopia de escarro; a sorologia de HIV foi solicitada apenas em  
51% dos casos. Conclui-se que a tuberculose em Mossoró-RN é predominante em jovens do sexo 
masculino, procedentes da zona urbana, em sua forma pulmonar. A sorologia para o HIV, 
preconizada para todos os casos, não foi realizada em, todos os casos, conforme orientação do 
Ministério da Saúde do Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose; Epidemiologia; Doenças Infecciosas. 

 
INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) emerge no século XXI como sendo uma das doenças infecciosas 
mais antigas que assolam a humanidade. Apesar de ser conhecida há mais de meio século, e ser 
vulnerável ao tratamento medicamentoso, a TB ainda permanece como um dos principais agravos à 
saúde a ser enfrentado em âmbito global (BARREIRA e GRANGEIRO, 2007). 

Apesar de ser uma doença curável, a prevalência da enfermidade em nível mundial, 
deve-se à desigualdade social, à pobreza, ao crescimento da população, aos movimentos 
migratórios, ao envelhecimento da população, à epidemia de HIV/Aids e às dificuldades de 
operacionalização dos programas de controle da TB (CALIARI e ROSELY, 2012). 

No Brasil, a TB também se apresenta como um grave problema de saúde pública; em 
2009, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o país ocupava o 18º lugar dentre os 
22 países que detêm a maioria dos casos de tuberculose (80,0%) no mundo (CAMPANI; 
MOREIRA; TIETBOHEL, 2011). 

A prevalência da TB possui características peculiares em cada região do país; segundo 
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dados do Ministério da Saúde (MS) as regiões norte e nordeste ainda despontam como as que 
apresentam as maiores taxas de incidência no país. Dentre os estados da região Nordeste,  o Estado 
do Rio Grande do Norte (RN) está em primeiro lugar. Destaca-se neste contexto, a cidade de 
Mossoró-RN, que, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), o município é 
o segundo do estado em notificações da doença. Seguido inclusive da capital do estado (VIEIRA, et 
al 2010).  

Destaca-se neste contexto, a cidade de Mossoró-RN. De acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (SESAP), o município é o segundo do estado em notificações da doença, 
seguido inclusive da capital do estado. Em 2011 foram notificados 111 casos de TB, os quais 
representam 42,6 casos da doença para cada 100 mil habitantes, ficando relativamente acima da 
média nacional que é de 38,2/100 mil habitantes (FIGUEREDO, 2011).  

O presente estudo tem por objetivos: analisar os casos de TB, notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do município de Mossoró-RN, no período de 
2008 a 2010; traçar o perfil dos casos notificados de acordo com a escolaridade, idade, sexo e 
procedência; caracterizar os casos notificados quanto ao tipo de entrada dos pacientes no SINAN, 
quanto à forma da doença e quanto aos os métodos de confirmação diagnóstica empregados; 
identificar o percentual dos casos em que foi realizada a sorologia para detecção do HIV. 

Diante dos resultados encontrados, este estudo tem como finalidade, ampliar o estudo 
da TB em Mossoró-RN. A relevância do mesmo está no seu potencial de gerar informações que 
subsidiem as ações de prevenção, tratamento e controle da tuberculose.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, documental e analítico, com abordagem 
quantitativa; foi desenvolvido junto ao Departamento de Vigilância Sanitária da Gerência Executiva 
da Saúde, no município de Mossoró (RN). 

O referido município localiza-se entre as cidades de Natal/RN (270km) e Fortaleza/CE 
(250km). Com uma população de 259.815 habitantes, conforme o censo de 2010 (IBGE, 2010), é a 
segunda cidade mais importante do estado, sob o ponto de vista econômico e de infra-estrutura de 
serviços de saúde.  

As ações de prevenção e controle da tuberculose estão implantadas em todo município, 
através da estratégia de saúde da família (ESF); em alguns casos, devido às suas intercorrências 
clínicas, os pacientes são encaminhados para o hospital regional de referência para doenças 
infectocontagiosas existente na cidade.  

A população do estudo foi o total de casos de tuberculose, notificados no SINAN, no 
período de 2008 a 2010, totalizando 337 notificações. Destas, 316 constituíram-se na amostra desta 
pesquisa. 

Como critério de inclusão, foi adotada a presença do registro na ficha de notificação do 
SINAN, do resultado (positivo ou suspeito) da realização de pelo menos um dos exames 
preconizados pelo Ministério da Saúde do Brasil, para confirmação diagnóstica da tuberculose: 
baciloscopia de escarro e/ou de outro material; e/ou cultura do escarro e/ou de outro material; e/ou 
histopatológico; e/ou Raio X de tórax. 

Foram excluídos os casos que apresentaram todos os campos referentes aos exames de 
confirmação diagnóstica não preenchidos, ou registrados na condição “em andamento”. 

Para coleta dos dados nas fichas de notificação, elaborou-se um formulário semi-
estruturado dividido em duas partes. A primeira parte do formulário referia-se aos dados sócio-
demográficos e econômicos: idade, sexo, procedência, escolaridade e ocupação. A segunda parte, 
contemplava informações sobre a doença: data da notificação, forma clínica da tuberculose, tipo de 
entrada no SINAN; sobre os métodos de confirmação diagnóstica empregados, e sobre a  realização 
de sorologia para detecção do HIV. 

Foi construída uma planilha eletrônica no programa Excel onde os dados do formulário 
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semi-estruturado foram tabulados; a análise foi realizada a partir do programa estatístico Statistical 
Package for the Social Sciences – SPSS for Windows, versão 16.0. 

A análise descritiva dos dados foi elaborada em termos frequênciais (absolutos e 
percentuais), a fim de identificar as características dos casos estudados. Foi utilizado o estudo 
paramétrico (média aritmética, desvio padrão e amplitude dos dados) para apresentar as estimativas 
pontuais relativas às idades e escolaridade. 

Na análise inferencial, foi avaliada a existência de associações entre a taxa de 
prevalência da tuberculose e as variáveis relativas à idade, procedência e escolaridade, utilizando-se 
os testes não-paramétricos qui-quadrado e McNemar.   

Quanto aos procedimentos éticos, por se tratar de um estudo documental realizado a 
partir do banco de dados em saúde do município, foi dispensada a apreciação do Comitê de Ética 
em Pesquisa.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os casos notificados concentraram-se nas faixas etárias de 40 a 59 anos (38,6% das 
notificações), e de 20 a 39 anos (37,7% das notificações).  

Compreende a faixa etária da vida adulta, das pessoas em idade economicamente ativa, 
o que pode favorecer a propagação da doença nos espaços de trabalho. Este achado demanda ações 
de investigação nestes espaços, com o intuito de detectar os casos bacilíferos e instituir a terapêutica 
necessária. 

Há uma maior incidência de tuberculose na população do sexo masculino, 
representando 63,6% dos casos notificados. Esta tendência pode ter relação com a maior exposição 
fora do domicílio, propiciando a disseminação do bacilo; e ainda pelo fato de que, culturalmente, o 
homem recorre menos aos serviços de saúde o que muitas vezes favorece o agravamento de uma 
doença, e a sua propagação nos espaços coletivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)  

Percebe-se um discreto aumento nas notificações para o sexo feminino ao se comparar a 
quantidade de notificações ao longo dos anos; tem-se: 36 casos em 2008 (32,43% do total); 37 
casos em 2009 (35,92% do total), e 42 casos em 2010 (41,18% do total). 

Este aumento pode estar relacionado com a demora na detecção e no tratamento dos 
casos no sexo masculino, o que permite a disseminação do bacilo no ambiente familiar, por 
exemplo. Quanto mais íntima e prolongada a convivência, maior a possibilidade de transmissão da 
tuberculose, implicando na necessidade de investigar os comunicantes mais próximos para o 
rastreamento da doença (SZTAJNBOK et al, 2009). 

Nas crianças, principalmente em menores de 3 anos, a TB é frequentemente mais grave 
do que em adultos e, comparativamente, ocorre maior porcentagem de acometimento extrapulmonar 
e formas disseminadas (SZTAJNBOK et al, 2009). 

De acordo com previsões do Ministério da Saúde, 15% dos casos da doença encontram-
se na faixa etária de menores de 15 anos (VIEIRA et al 2010). Neste estudo, evidenciou-se que o 
número de casos de tuberculose nestas faixas etárias (de 0 a 19 anos) é menor do que o estimado, 
sendo este grupo responsável por 8,2% dos casos notificados. 

Salienta-se que existem dificuldades inerentes ao diagnóstico da tuberculose em 
crianças. As amostras de material para cultura em crianças são frequentemente difíceis de serem 
obtidas, e os resultados muitas vezes são negativos. Dificuldades estas que dissimulam a presença 
da também nesta população, além de favorecer a existência de casos cujo diagnóstico é confundido 
com outras doenças (SZTAJNBOK et al, 2009). 

A maioria dos casos da TB (87,7%) em Mossoró-RN, é de procedência urbana. Este fato 
pode ser explicado pela característica atribuída à tuberculose, enquanto doença que atinge 
principalmente as camadas menos favorecidas da sociedade, residentes em aglomerados urbanos. A 
tuberculose tem relação direta com as condições de vida, destacando o papel dos indicadores de 
desigualdade social com a ocorrência da doença, que tem se estabelecido de forma assustadora nos 
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países subdesenvolvidos (HINO et  al, 2011). Desta forma, a distribuição da doença é influenciada 
por fatores como a extensão territorial, o crescimento populacional desordenado e a concentração de 
pessoas nas periferias (QUEIROGA, 2012). 

Outra possível explicação para este achado, é a dificuldade de acesso aos serviços de 
saúde na zona rural da cidade, situação que força inevitavelmente à procura por assistência à saúde 
na zona urbana. 

Quanto à escolaridade, os dados mostram que 23,7% dos casos notificados cursaram 
apenas da 1ª à 4ª série incompleta, do ensino fundamental; 16,1% foram registrados com 
analfabetos. O baixo nível de escolaridade tem repercussões no entendimento acerca da doença, e 
das medidas de controle. Esta condição pode interferir também na adesão ao tratamento, uma vez 
que este é extremamente desagradável, longo e restritivo; aliando-se às poucas informações 
recebidas por parte dos profissionais e a um serviço desestruturado, que não favorece a criação de 
um vínculo entre o serviço e o paciente; por não considerar o contexto social do doente e seu 
sistema de valores, suas crenças e sua representação acerca da saúde e da doença (ROCHA; 
ADORNO, 2012). 

O abandono do tratamento tem sido frequentemente descrito como importante condição 
que favorece o aparecimento de bacilos multirresistentes; tornando-se um grande obstáculo para o 
controle e eliminação da doença no campo da saúde pública (ROCHA; ADORNO). 

Quanto ao tipo de entrada, 78,5% foram de casos novos; 9,5% registrados como 
recidivas e 7,6% como reingresso. A OMS estimou a magnitude da TB, no ano de 2007, em 9,27 
milhões de casos novos em todo o mundo. A taxa de incidência global vem diminuindo lentamente 
(menos de 1% ao ano), sendo estimada uma taxa de 139 casos por 100 mil habitantes (HWO, 2009). 
No Brasil, em 2009, foram notificados 72 mil casos novos, correspondendo a um coeficiente de 
incidência de 38/100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Os dados revelam que há predominância da também em sua forma pulmonar, a qual 
corresponde a 93,7% do total de casos notificados. A TB extrapulmonar representa 5,4%; os casos 
com as duas formas simultaneamente correspondem a 1% do total.  

Uma vez que, a contaminação e a disseminação da tuberculose ocorre a partir dos casos 
em que há um foco pulmonar da doença, também chamados casos bacilíferos, há uma tendência 
natural em se investigar esta forma da doença em detrimento das formas extrapulmonares. No 
Brasil, 90% dos casos de tuberculose são da forma pulmonar; diante da projeção do MS, nota-se 
que no município de Mossoró o total de casos na sua forma pulmonar está discretamente acima 
desta projeção, o que pode ser decorrente desta tendência investigativa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2011). 

Quanto aos métodos de confirmação diagnóstica, os exames predominantemente 
utilizados foram o raio-x de tórax (solicitado em 86,7% do total dos casos notificados) e a 
baciloscopia de escarro (solicitada em 84,2% do total). 

Na investigação o raio-X deve ser solicitado para todo o paciente com suspeita clínica 
de TB pulmonar. Sua interpretação precisa considerar que, diferentes achados radiológicos apontam 
para a suspeita de doença em atividade ou doença no passado, além do tipo e extensão do 
comprometimento pulmonar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Quanto aos seus resultados, 81% 
dos exames de raio-X foram registrados como suspeitos para TB. 

A baciloscopia de escarro é um exame primordial para a detecção da tuberculose em sua 
forma pulmonar bacilífera. Quando ela é realizada atendendo aos critérios que asseguram sua 
qualidade, é possível detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2011). 

Em Mossoró, 52,2% dos casos notificados apresentaram resultado positivo para a 
baciloscopia; este resultado fica abaixo da estimativa do MS para a detecção da TB por meio deste 
exame. Segundo o ministério da saúde 60% dos casos de TB pulmonar são bacilíferos. A 
baciloscopia de escarro deve ser realizada em, no mínimo, duas amostras: uma por ocasião da 
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primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia seguinte, 
preferencialmente ao despertar. Nos casos em que há indícios clínicos e radiológicos de suspeita de 
também, e as duas amostras de diagnóstico apresentem resultado negativo, podem ser solicitadas 
amostras adicionais, cabendo aos profissionais trabalhadores da saúde fazer as orientações para 
realização da coleta (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A implementação do exame de baciloscopia tem grande importância para as ações de 
prevenção e controle da doença, pelo seu baixo custo e fácil operacionalização; pois, para 
interromper a cadeia epidemiológica da transmissão, é fundamental identificar os casos bacilíferos 
da doença e instituir prontamente a terapêutica. 

Nos casos em que existe a forma pulmonar da TB, no entanto, com baciloscopia 
negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 30% a chance de se obter o diagnóstico 
bacteriológico da doença; a cultura é indicada também para os casos suspeitos de TB com 
dificuldade de obtenção da amostra, como crianças por exemplo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2011). Identificou-se que a cultura de escarro, não foi realizada em 85,8% dos casos notificados. 

A sorologia para HIV foi solicitada em 51% dos casos notificados; deste total, 6,0% 
tiveram resultado positivo, 16,5% negativo, 28,5% estavam em andamento. Segundo as mesmas 
notificações, 44,9% não realizaram o exame, e em 4,1% das notificações não apresentavam 
registros. 

Estima-se que, no Brasil, embora a oferta de testagem de HIV seja realizada em 
aproximadamente 70% dos casos, apenas cerca de 50% dos casos tem acesso ao seu resultado em 
momento oportuno, com uma prevalência de positividade de 15% (MS, 2011). 

A TB é sabidamente mais difícil de ser diagnosticada nos indivíduos infectados pelo 
HIV. Sendo os portadores de HIV/AIDS mais susceptíveis de desenvolver a tuberculose, faz-se 
necessário o empenho em prevenir e detectar precocemente a doença nos pacientes 
imunocomprometidos (JAMAL; MOHERDAUI, 2007). 

A elevação das taxas de co-infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e do 
bacilo da tuberculose, impõe desafios que impedem a redução da incidência de ambas as infecções 

(JAMAL; MOHERDAUI, 2007). Deve-se atribuir uma maior atenção aos pacientes co-infectados 
por TB/AIDS, visto a gravidade da ocorrência simultânea destas doenças; no ano de 2008, a 
tuberculose foi a primeira causa de morte dos pacientes com AIDS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2011). 

Outro aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores, foi a presença de rasuras ou 
lacunas no preenchimento de alguns campos das fichas de notificação/investigação do SINAN. A 
preocupação com o preenchimento correto e por completo das referidas fichas mesmas procede, 
uma vez que a boa qualidade da informação é fundamental na avaliação do Programa de Controle 
da Tuberculose (PCT), pois permite conhecer a magnitude da transmissão da doença no País, e no 
nível local, e define a meta de quantos casos deverão ser tratados. A baixa qualidade da informação 
também impede que se identifique se ações foram realizadas, ou apenas os dados não foram 
adequadamente registrados no sistema de informação (BRAGA, 2007). 

O Preenchimento incorreto e o não preenchimento dos campos das Fichas de 
Notificação/Investigação para TB do SINAN implicam diretamente em estimativas que podem não 
condizer com a realidade epidemiológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), dificultando a 
elaboração de um perfil epidemiológico da doença coerente com a realidade local; neste sentido, os 
indicadores produzidos, utilizados para organizar as ações de prevenção e controle, estarão 
prejudicados.   

 
 

CONCLUSÃO 
A tuberculose em Mossoró-RN acomete prioritariamente a população do sexo 

masculino, na faixa etária de e 20 a 59 anos. A forma predominante da doença é a pulmonar. O 
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diagnóstico das formas extra-pulmonares não está acontecendo conforme as projeções da OMS. 
Os pacientes se caracterizam ainda por serem procedentes da zona urbana do município, 

e pela baixa escolaridade. A confirmação diagnóstica da doença acontece principalmente por meio 
do exame de raio X do tórax, em detrimento da baciloscopia de escarro. Com relação ainda à 
baciloscopia de escarro, cerca de 49% dos resultados são negativos, mesmo para os casos em que a 
também é diagnosticada por outros meios (exame clínico e exame de raio X de tórax). 

Apesar das recomendações do Ministério da Saúde, a realização da sorologia para o 
HIV é efetivada (exame com apresentação do resultado) só ocorre em 45% dos casos. Dada a co-
morbidade TB-HIV, este exame deveria  ser realizado em todos os casos em que há a suspeita da 
existência de também pulmonar. 

Foram encontrados ainda, campos das fichas de notificação/investigação do SINAN 
cujo preenchimento estava ausente ou rasurado; fato este que repercute no conhecimento da 
magnitude e da expansão da também ao nível do município. 

O enfrentamento da TB em Mossoró-RN precisa considerar o perfil dos casos 
notificados, as dificuldades para se operacionalizar o diagnóstico, associados ainda à qualificação 
dos profissionais que atuam nas ações de prevenção e tratamento da tuberculose. 
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ESTUDO DESCRITIVO SOBRE OS DESGASTES DENTÁRIOS PROVENIENTES DA 
OCLUSÃO 

Laio da Costa Dutra1; Eduardo José Guerra Seabra2; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira3; Isabela 
Pinheiro Cavalcanti Lima 4 

 

RESUMO: este trabalho visa descrever os desgastes dentários oriundos de agentes físicos, tais 
como: abrasão dentária, abfração, facetas de desgaste por bruxismo e apertamento. Para o 
desenvolvimento deste estudo, foram realizadas pesquisas nas principais bases de dados eletrônicos: 
Scielo, Pubmed, Lilacs, BBO. Foram encontrados artigos específicos sobre o assunto, através dos 
descritores Abrasão dentária, desgaste dos dentes, bruxismo e colo do dente. A lesão de abrasão se 
apresenta em aspecto arredondado ou em forma de valas encontradas nas superfícies vestibulares na 
região da junção de cemento-esmalte, sendo cavidades indolores com superfícies polidas, possuindo 
como causa mais comum a escovação traumática. A lesão de abfração se apresenta em forma de 
cunha, com arestas vivas e término cavitário nítido, causada por forças oclusais aplicadas 
excentricamente, mal dirigidas, no elemento dentário, em que a tensão de tração é concentrada no 
fulcro cervical, levando a ruptura da união química dos cristais de hidroxiapatita do esmalte. O 
bruxismo cêntrico (apertamento) produzem facetas com aspecto irregular, rugosa, geralmente não 
coincidentes e sem brilho. O bruxismo excêntrico (ranger de dentes) produz facetas com superfície 
achatada, polida, lisa e localizam-se em pontos bem definidos de dentes antagonista. O bruxismo 
possui etiologia multifatorial. O conhecimento do cirurgião dentista sobre a etiologia, os aspectos 
clínicos e as consequência de um não tratamento, resultarão em um prognóstico positivo, 
proporcionando um correto planejamento do tratamento odontológico, visando um tratamento 
reabilitador satisfatório. 

PALAVRAS-CHAVE: Abrasão dentária; Bruxismo; Odontologia; Desgaste dos dentes. 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas vem ocorrendo um aumento considerável na expectativa de vida da 
população brasileira, alcançando em 2009 73,17 anos, representando um aumento de 10,60 entre 
1980 e 2009 (BRASIL, 2010). Este aumento está associado a um melhor controle preventivo de 
doenças orais e sistêmicas, provocando um aumento da qualidade de vida da população (TAVARES 
et al., 2007).  

É cada vez mais frequente a permanência dos dentes naturais em indivíduo com o 
avançar da idade, portando se mostra de grande importância a manutenção e promoção de saúde 
desses dentes, como também da saúde bucal como um todo. Ao longo do tempo, as estruturas 
dentárias vão sofrendo processos fisiológicos ou patológicos que alteram a sua constituição, e 
dentre os principais processos que acometem essas estruturas temos o desgaste dentário, que varia 
de acordo com a fonte que o provocou, sendo cumulativos e irreversíveis durante a evolução da 
idade (SANTOS et al., 2009), podendo provocar alteração no esmalte, na dentina e na polpa 
dentária.  

O sistema estomatognático desempenha atividades funcionais ou fisiológicas, sendo os 
atos de mastigar, falar e deglutir, os quais são determinados por reflexos protetores e músculos, para 
que ocorra um desempenho normal das funções necessárias, evitando patologias, como os hábitos 
parafuncionais, em que não são interrompidos pelos contatos dentais, gerando movimentos não 
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fisiológicos causando contração muscular desnecessária, podendo desenvolver o quadro de 
bruxismo, caracterizado pela a atividade de apertar e/ou ranger os dentes (PRIMO; MIURA e 
BOLETA-CERANTO, 2009).  

As facetas de desgaste dentárias são achados comuns, em que podem se apresentar em 
pequenas proporções localizadas atingindo o esmalte ou provocando grandes destruições 
acometendo a dentina e esmalte, variando entre desgastes localizados (em um elemento dentário) e 
generalizados, possuindo uma etiologia associada a vários fatores que podem se apresentar em 
conjunto ou não, como: hábitos parafuncionais, regurgitação ácida, fatores diários da dieta, 
interferências e traumas oclusais (LOPES et al., 2007).      
        Objetivou-se com esse estudo, através de uma revisão de literatura, descrever os 
desgastes dentários oriundos de agentes físicos, tais como: abrasão dentária, abfração, facetas de 
desgaste por bruxismo e apertamento. Neste artigo, serão abordadas as características clínicas das 
lesões, como também a etiologia destas. O conhecimento cientifico sobre estas alterações pode vim 
a servi como fomento para uma melhor conduta clínica diante destes casos.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas pesquisas nas principais bases de 
dados eletrônicos Scielo, Pubmed, Lilacs, BBO. Os descritores utilizados foram Abrasão dentária, 
desgaste dos dentes, bruxismo e colo do dente. A partir da lista de artigos, foram aplicados critérios 
de inclusão para a escolha dos artigos como: Estudos que abordam conceitos, etiologia e 
características clínicas dos desgastes dentários provenientes da oclusão. Foram encontrados artigos 
escritos em língua portuguesa, espanhola e inglesa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

LESÃO DE ABRASÃO 
 

A abrasão é uma lesão decorrente do atrito entre um dente e o um agente exógeno 
(DZAKOVICH e OSLAK, 2008), gerando um processo de desmineralização ou perda patológica da 
estrutura dentária ou restauração, livre de placa bacteriana que ocorre de maneira lenta, gradual e 
progressiva (AMARAL et al., 2012), sendo produzida por uma atividade funcional anormal, 
estando associada ao mecanismo de estresse mecânico (MOLENA et al., 2008). 

O padrão da lesão é normalmente determinado pelo objeto agressor (MEHTA et al., 
2012). A causa mais comum de abrasão é a escovação traumática, que combina um agente abrasivo 
dentário com a uma pressão excessiva durante a escovação dos dentes (LATORRE et al., 2010), 
como também outros processos mecânicos anormais, que envolvem objetos estranhos ou 
substâncias constantemente introduzidas na boca em contato com o dente (MOLENA et al., 2008), 
como o uso indevido de fio dental, palitos de dente (PEREZ et al., 2012) e hábitos bucais danosos 
como mordida de tachas, pregos, alfinetes, linhas, uma haste de tubo, grampos de cabelo ou um 
instrumento de sopro (MEHTA et al., 2012). Alimentos grosseiros quando são forçados contra a 
superfície do dente, podem causar lesão de abrasão, podendo ocorre perda de cemento e de dentina 
interproximal. (LATORRE et al., 2010). 

Os principais fatores relacionados aos procedimentos de higiene bucal envolvem 
técnica, frequência, tempo e força aplicada durante o processo de escovação (MOLENA et al., 
2008), como também a dureza dos filamentos da escova e forma das terminações dos filamentos 
(AMARAL et al., 2012). 

A abrasão produzida pela escovação traumática aparece em forma de ranhuras 
horizontais na superfície vestibular, podendo ocorrer o aparecimento de cemento e/ou dentina 
(LATORRE et al., 2010), quando o desgaste se desenvolveu de forma intensa, provocando ranhuras 

Anais do VIII SIC 1209

ISBN 978-85-7621-051-1



com profundidade considerável (Figura 1). As lesões se apresentam em aspecto arredondado ou em 
forma de valas encontradas nas superfícies vestibulares na região da junção cemento-esmalte 
(MEHTA et al., 2012), proporcionando um aspecto de pires (Figura 2), sendo cavidades indolores 
com superfícies polidas (PEREZ et al., 2012). 

O canino e pré-molar são os dentes mais afetados (MEHTA et al., 2012), sendo o lado 
oposto ao da mão dominante o que ocorre o maior dano (LATORRE et al., 2010). 
 

 
FIGURA 1: Lesão de abrasão com aspecto de ranhuras horizontais na superfície vestibular de 
incisivos centrais superiores. 

 

 
FIGURA 2: Lesão de abrasão em forma de vala no terço cervical da superfície vestibular de pré-
molar superior. 

 
LESÃO DE ABFRAÇÃO 

  
A abfração é uma lesão que gera perda de estrutura dentária (OLIVEIRA, 

DAMASCENA e SOUZA, 2010; LATORRE et al., 2010; GRIPPO, SIMRING e COLEMAN, 
2012; AMARAL et al., 2012) à distancia dos pontos de contatos oclusais (OLIVEIRA, 
DAMASCENA e SOUZA, 2010). Esta perda ocorre quando forças oclusais são aplicadas 
excentricamente, mal dirigidas, no elemento dentário, em que a tensão de tração é concentrada no 
fulcro cervical, levando a ruptura da união química dos cristais de hidroxiapatita do esmalte (LIMA, 
HUMEREZ FILHO e LOPES, 2005; MOLENA et al., 2008; PEREIRA et al., 2008; LATORRE et 
al., 2010; OLIVEIRA, DAMASCENA e SOUZA, 2010; AMARAL et al., 2012; PEREZ et al., 
2012) e consequentemente perda de substância nas áreas cervicais dos dentes (AMARAL et al., 
2012), principalmente no limite amelocementário (MOLENA et al., 2008). A perda de substância 
também pode ser consequência de uma sobrecarga oclusal (MOLENA et al., 2008). 
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Estas lesões cervicais são comumente encontradas nas 
superfícies vestibulares dos dentes, sendo de difícil ocorrência nas superfícies ligual e proximal 
(PEREIRA et al., 2008), corroborando com a localização das lesões (Figura 3 e Figura 4), 
possuindo maior prevalência na superfície vestibular.   

Dentes que apresentam mobilidade são menos acometidos do que os dentes que não 
apresentam mobilidade (PEREIRA et al., 2008), sendo estes dentes encontrados com lesão não 
portadores de mobilidade. 

As lesões são menos comumente visto entre os dentes, que podem apresentar sinais de 
mobilidade (MEHTA et al., 2012).  

A abfração pode afetar apenas um dente e clinicamente apresentam-se em forma de 
cunha, com arestas vivas e término cavitário nítido (MOLENA et al., 2008; AMARAL et al., 2012; 
MEHTA et al., 2012). Estes aspectos foram observados nas lesões, possuindo término cervical 
nítido com a lesão em forma de cunha clássica (Figura 3 e Figura 4). Possui maior prevalência nos 
dentes inferiores, pois possuem menor diâmetro coronário na região cervical (AMARAL et al., 
2012).    

A extensão das lesões é dependente do tamanho, duração, direção, frequência e 
localização das forças oclusais (MEHTA et al., 2012). 
 

 
FIGURA 3: Lesão de Abfração acometendo pré-molar inferior, possuindo aspecto de cunha com 
término cervical nítido. 

 
FIGURA 4: Lesão de Abfração acometendo Canino superior, possuindo aspecto de cunha com 
término cervical nítido. 

 
BRUXISMO/APERTAMENTO 
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O bruxismo é uma atividade parafuncional caracterizada pelo contato não funcional dos 
dentes, que pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente (MACHADO et al., 2011).  

Este contato não funcional dos dentes se apresenta normalmente como apertamento 
dentário (bruxismo cêntrico), ocorrendo com maior prevalência durante o dia (bruxismo diurno), já 
o bruxismo excêntrico desenvolve-se através do ranger de dentes, promovendo ruídos. (ALMEIDA 
et al., 2010), sendo mais prevalente durante a noite (bruxismo do sono) (SERAIDARIAN, 
ASSUNÇÃO e JACOB, 2001; SHETTY et al., 2010; FERINI-STRAMBI et al., 2011). O bruxismo 
cêntrico e o excêntrico podem ocorrer em horários inversos ou mesmo em associação durante a 
atividade parafuncional. (SERAIDARIAN, ASSUNÇÃO e JACOB, 2001). Não é caracterizada 
como doença, mas quando o quadro clínico exacerba, pode ocorrer um desequilíbrio fisiopatológico 
do sistema estomatognático (MACHADO et al., 2011). 

O bruxismo possui uma etiologia multifatorial, sendo uma desordem complexa e com 
frequência, difícil de ser identificada (RODRIGUES et al., 2006). PRIMO, MIURA, e BOLETA-
CERANTO (2009) relatam como favorecedores do desenvolvimento do bruxismo as características 
morfológicas, fatores psicossociais e genéticos. FERNANES NETO (2006) cita que fatores intra-
bucais (contato prematuro e interferência oclusal) e extra-bucais (psicológicos, sistêmicos e uso de 
drogas) poderão ser responsáveis pelo início do bruxismo. 

O bruxismo pode provocar sintomatologia muscular (fadiga, aumento do grau de tensão 
dos músculos mastigatórios, mialgia, miosite, espasmo, contratura, dores na musculatura cervical e 
postural), trauma em estruturas anatômicas da ATM (fibras elásticas posteriores da cápsula, disco 
articular, desvios laterais, desgastes articulares) e estruturas auriculares (causando uma falsa 
sensação de obstrução) (SOARES et al., 2004; PRIMO, MIURA e BOLETA-CERANTO, 2009; 
BLINI et al., 2009; ALMEIDA et al., 2010).  

Além destas alterações, o bruxismo pode causar desgaste dental, que é uma modificação 
cumulativa de atividades funcional e parafuncionais, e vários fatores como idade, gênero, oclusão, 
esmalte dureza, dieta, ingestão de bebidas ácidas podem estar associados (SHETTY et al., 2010; DE 
LA HOZ-AIZPURUA et al., 2011). Os desgastes podem apresentar diferentes graus de intensidade, 
desde de esmalte até grandes exposições de dentina, podendo ocorrer fraturas e até perda de 
restaurações (PRIMO, MIURA e BOLETA-CERANTO, 2009), corroborando com os graus de 
destruição dentária encontrados, em que são visíveis as grandes exposições de dentina (Figura 5) 
como também destruição e perda de restauração (Figura 6).  

As facetas de desgaste geradas pelo bruxismo excêntrico (ranger de dentes) se 
apresentam como superfície achatada, polida, lisa e localizam-se em pontos bem definidos de 
dentes antagonistas, e as de bruxismo cêntrico (apertamento), são irregulares, rugosas, geralmente 
não coincidentes e sem brilho (ANTONIO, PIERRO e MAIA, 2006; PAIVA et al., 2008; DINIZ, 
SILVA e ZUANON, 2009). Podemos constatar estes padrões de facetas provocadas pelo ranger de 
dentes, em que apresentam superfície achatada, lisa, coincidentes (Figura 5 e Figura 6), como 
também as características de lesões causadas por apertamento, sendo desgastes irregulares, com 
superfície sem brilho, não coincidentes (Figura 5). 

 

 
FIGURA 5: Paciente com facetas de desgaste por atividade de bruxismo cêntrico (apertamento) e 
bruxismo excêntrico (ranger de dentes). Nota-se o alto grau de destruição, com desgastes irregulares 
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e sem brilho (apertamento), e com desgastes com superfície achatada, polida e lisa, com facetas 
coincidentes (ranger de dentes). 
 

 
FIGURA 6: Paciente com facetas de desgaste por atividade de bruxismo excêntrico (ranger de 
dentes). Notam-se os desgastes com superfícies achatada, polida e lisa, com facetas coincidentes e 
desgaste do elemento restaurado com consequente desgaste e perda da restauração. 
 
CONCLUSÃO 

 
As forças oclusais excêntricas, escovação traumática e outros processos mecânicos 

podem causar perda de estrutura do dente na região cervical. Com o conhecimento dos aspectos 
clínicos e etiologia das lesões de abrasão, que se apresentam como desgastes em forma de valas 
com superfície polida, e abfração, que se caracterizam como desgastes em forma de cunha com 
término cervical nítido, assim podemos realizar um correto diagnóstico, pois estas lesões se tornam 
de fácil identificação, propiciando a interrupção do curso destas alterações. Devido à etiologia 
multifatorial e várias características clínicas, a realização do diagnóstico correto de bruxismo não é 
um procedimento fácil, pois necessita de um exame clínico e físico detalhados, buscando de forma 
minuciosa informações que possam levar ao diagnóstico preciso. Então, o conhecimento do 
cirurgião dentista sobre a etiologia, os aspectos clínicos e as consequência de um não tratamento, 
resultarão em um prognóstico positivo, proporcionando um correto planejamento do tratamento 
odontológico, visando um tratamento reabilitador satisfatório. 
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ESTUDO ETNOBOTÂNICO EM UM TRECHO DE CAATINGA (FLORESTA 
NACIONAL DE ASSÚ) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NORDESTE 

BRASILEIRO 
 

Ana Thalysse da Silva Viana 1; Ramiro Gustavo Valera  Camacho 2 
 
 

REUSMO: O objetivo da presente pesquisa foi realizar o levantamento etnobotânico de espécies 
vegetais utilizadas para fins medicinais por especialistas locais nas comunidades rurais de 
Banguê e Olho D’água Piató, no município de Assú, RN. A coleta de dados foi realizada 
mensalmente entre os meses de outubro de 2011 a março de 2012, utilizando a técnica de 
amostragem proposta por BAILEY (1994), chamada “bola de neve”. Para a obtenção das 
informações botânicas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, bem como registro 
fotográfico e anotações sobre as características das plantas. Após coletados os dados, as 
espécimes citadas nas entrevistas foram tabuladas e identificadas no Laboratório de Ecologia e 
Sistemática Vegetal da UERN. As entrevistas realizadas com pessoas de 38 a 67 anos revelaram 
espécies com VU (valor de uso) que variaram de 0,100 a 1,000. No que diz respeito às partes 
utilizadas nos preparados das espécies 40% tem suas cascas retiradas para uso, seguidos das 
folhas (30,01%), sementes/frutos (13,33%), raízes (10%) e  flores (6,66%). Verificou-se portanto 
que os indivíduos mais jovens das comunidades estudadas não se interessam pelo uso de plantas 
para fins medicinais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Banguê; caatinga; etnobotânica; Olho D’água Piató. 
 
INTORODUÇÃO 
 

Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% da população 
mundial utiliza medicamentos tradicionais, baseados em uma história de utilização prolongada, 
com freqüência milenar (OMS, 2002b). Entre as práticas consideradas tradicionais destaca-se o 
uso de produtos à base de plantas medicinais.  

A Etnobotânica é a ciência, que estuda simultaneamente as contribuições da botânica e da 
etnologia, evidenciando as interações entre as sociedades humanas e plantas como sistemas 
dinâmicos. Também consiste no estudo das aplicações e dos usos tradicionais dos vegetais pelo 
homem. Este ramo da etnociência parte da lingüística para estudar o conhecimento de diferentes 
sociedades sobre os processos naturais, ou relação do homem com a natureza buscando entender 
a lógica subjacente ao conhecimento humano sobre esta, as taxonomias e classificações que os 
diferentes povos produzem (DIEGUES, 1996). Baseados em uma visão holística dos fenômenos 
biológicos, vários estudiosos se dedicam a revelar o conhecimento que comunidades tradicionais, 
especialmente as indígenas, possuem em seu entorno (TOLEDO et al, 1995). 

Neste contexto, a etnobiologia associa os conhecimentos das ciências naturais e sociais 
para captar a amplitude de conhecimentos, classificação e uso de recursos naturais vindos das 
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sociedades e indígenas (POSSEY, 1987). Dentro da Etnobiologia, um dos campos com maior 
concentração de trabalhos é a Etnobotânica (BEGOSSI, 1993). 

A população brasileira, de um modo geral, guarda um saber significativo a respeito de 
métodos alternativos de cura das doenças mais frequentes. As comunidades tradicionais possuem 
uma bagagem maior sobre o assunto, porém sofre ameaça constante devido à influência direta da 
medicina ocidental moderna e pelo desinteresse dos jovens das comunidades, interrompendo 
assim o processo de transmissão do saber entre as gerações (AMOROZO, 1996). 

A partir de levantamentos das potencialidades dos recursos vegetais disponíveis a uma 
determinada comunidade, pode-se traçar planos de recuperação e de conservação da área 
estudada, assim como a otimização dos usos originais atribuídos pelos moradores, 
complementando a renda da população ao mesmo tempo em que ampliam as perspectivas das 
gerações futuras usufruirem destes recursos (ROQUE et al, 2010) 

Assim, o estudo teve como objetivo realizar o levantamento etnobotânico de espécies 
vegetais utilizadas para fins medicinais por especialistas locais nas comunidades rurais de 
Banguê e Olho D’água Piató, no município de Assú, RN. Buscando ainda conhecer (1) as partes 
das plantas utilaizadas nas preparações; (2) as principais doenças combatidas; (3) as formas de 
preparo dos medicamentos e (4) os valores de uso (VU) de cada espécie. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A Floresta Nacional de Assú (FLONA/Assú) está localizada no sudoeste do sítio urbano 
da cidade de Assú e aprsenta área de aproximadamante 518,18 ha (MELO, 2005), mantendo 
ligação com a Lagoa do Piató, principal fonte de recursos hídricos da área. Nos seus entornos se 
localizam cinco comunidades: Bela Vista, Areia Branca, Banguê, Porto Piató e Olho D’água 
Piató. De acordo com Köeppen, o clima é do tipo “Bswh”, seco, muito quente e com estação 
chuvosa de março a abril (PORTAL BRASIL, 2010). A FLONA/Assú representa um 
remanescente da vegetação da caatinga no Estado, caracterizando um ecossistema típico de 
caatinga hiperxerófila, com um aspecto fisionômico marcado por uma formação vegetal do tipo 
arbóreo-arbustiva, com ampla variedade de espécies vegetais (FERREIRA, 1988). 
 Para este estudo foram selecionadas as comunidades de Banguê e Olho D’água Piató, de 
populações aproximadas de, respectivamente, 180 e 200 pessoas (PROJETO PIATÓ, 2002).  
 A coleta de dados se procedeu mensalmente durante o período de outubro de 2011 e 
março de 2012. Durante os primeiros contatos com as comunidades, procurou-se conhecer sobre 
o dia-a-dia das mesmas através de conversas informais com líderes comunitários e habitantes 
locais, utilizando a metodologia proposta por BAILEY (1994), denominada “bola de neve”, 
aplicada com sucesso por ROQUE et al. (2010). Para a obtenção das informações botânicas, 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas, bem como registro fotográfico e anotações sobre 
as características das plantas. 
 A identificação taxonômica dos espécimes coletados se deu com a utilização de 
bibliografia especializada e comparação com espécimes já depositados no herbário do 
Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal. Foi adotada, para a classificação das Famílias, a 
circunscrição proposta pelo APG (2003). Os nomes dos autores estão padronizados segundo 
BRUMITT & POWELL (1992). 
 As doenças combatidas foram organizadas com base na classificação das doenças 
propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000). 
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 O valor de uso (VU) de cada planta citada foi calculado utilizando a metodologia 
proposta por ALBUQUERQUE & LUCENA (2004), aplicando-se a fórmula: ; 
onde: VU: valor de uso; U: número de citações ou usos da etnoespécie por informante e n: 
número de informantes que citaram a etnoespécie. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Foram entrevistados dez moradores conhecidos nas comunidades como especialistas no 
uso de plantas medicinais, sendo cinco deles (2 do sexo feminino e 3 do sexo masculino), 
habitantes de Banguê, e outros cinco (4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino), habitantes de 
Olho D’água Piató, todos com idade entre 38 e 67 anos.  

Esse último fato citado deixa claro que o conhecimento das plantas para uso medicinal 
está se restringindo à pessoas com idade mais avançada, o que faz necessário um resgate de 
conhecimentos desta parcela da população junto às gerações mais atuais, com o intuito de 
preservar e repassar a importância do uso das plantas como medicamento. 
 Os especialistas locais citaram 30 espécies de plantas com potencial medicinal. Das 
espécies citadas, foram mais frequentes aquelas pertencentes às famílias Fabaceae (7 ssp.) e 
Laminaceae (3 ssp.). Resultados semelhantes aqueles cotados por Roque et al. (2010). No geral, 
nos preparados, as espécies mais citadas são árvores (53,33%), ervas (36,66%), e arbustos 
(10,01%), corroborando assim a hipótese de que plantas que estão disponíveis durante a maior 
parte do ano se destacam no uso medicinal (Gráfico 1). 
 

GRÁFICO 1: Hábito das espécies utilizadas nas comunidades de Banguê e Olho D’água 
Piató, Assú–RN (n=30). 

 
 

São apresentadas na Tabela 1 as espécies utilizadas para fins medicinais nas comunidades 
de Banguê e Olho D’água Piató, bem como suas indicações terapêuticas e seu valor de uso. 
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TABELA 1 – Plantas utilizadas como medicinais nas comunidades de Banguê e Olho D’água 
Piató, Assú, RN. Valor de uso (VU). 
 

Família Espécie Nome 
vernacular 

Usos VU 

Anacardiaceae Miracoduon urundeuva Aroeira Inflamação, úlcera 0,375 

Asteraceae Acmella oleracea  Agrião Asma 0,166 

Cactacea Melocactus zehntneri Cabeça-de-
Frade 

Expectorante 1,000 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Mastruz Inflamação nos ossos 0,200 

Crasulaceae Bryophyllum pinnatum Malva-Courama Inflamação 0,125 

Cyperaceae Cymbopogon citratus Capim-Santo Calmante, pressão alta 0,100 

Euphorbiaceae Cnidoscolus urens L. Urtiga-Branca Diabetes, apendicite, 
inflamação renal 

0,200 

Euphorbiaceae Phyllanthus niruri L. Quebra-Pedra Verminoses, pedra nos 
rins 

0,285 

Fabaceae Amburana cearensis  Umburana Cicatrizante 0,142 

Fabaceae Anadenanthera macrocarpa  Angico Fraturas ósseas 0,222 

Fabaceae Bauhinia forficata  Mororó-Branco Colesterol alto, dor 0,428 

Fabaceae Dipteryx odorata  Cumaru Gripe, expectorante, 
dor de cabeça, asma 

0,428 

Fabaceae Geoffroea spinosa  Umarizeiro Expectorante, ameba, 
inflamação 

0,333 

Fabaceae Mimosa tenuiflora  Jurema Preta Cicatrizante, gastrite, 
dor de dente 

0,600 

Fabaceae Poincianella pyramidalis 
(Tul.) L.P.Queiroz var. 

pyramidalis 

Catingueira Gripe, expectorante 1,000 
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Lamiaceae Mentha crispa L. Hortelã-da-
Folha-Miúda 

Dor de cabeça 0,750 

Lamiaceae Mentha sp. Hortelã-da-
Folha-Larga 

Colesterol alto, 
diabetes, gastrite 

0,333 

Lamiaceae Vitex gardneriana  Jaramataia Gripe 0,250 

Lythraceae Punica grantatum L. Romã Dor de garganta, asma, 
expectorante 

1,000 

Malpighiaceae Malpighia emarginata Acerola Expectorante 0,166 

Malvaceae Pseudobombax marginatum Embiratanha Enfermidades das 
cordas vocais, 

Parkinson 

0,400 

Malvaceae Sida cordifolia L. Malva-Branca Expectorante 0,600 

Myrtaceae Eucalyptus citriodora  Eucalipto Febre, gripe 0,428 

Myrtaceae  Eugenia uniflora L. Pitanga Expectorante 0,666 

Olacaceae Ximenia americana L. Ameixa Inflamação, gripe, dor 
de garganta 

0,444 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L. Vassourinha   Gripe, hernia de disco 0,500 

Rhamnaceae Zizyphus joazeiro  Juá Expectorante 0,625 

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium Quixabeira Fraturas ósseas 0,857 

Verbenaceae Lippia geminata  Cidreira Diarréia, pressão alta 0,777 

Violaceae Hybanthus ipecacuanha (L.) 
Oken 

Papacunha Verminoses, 
expectorante, 
inflamação 

0,333 

 
A aroeira (Miracoduon urundeuva) merece atenção especial, haja visto o fato da espécie 

constar como ameaçada de extinção na “Lista Oficial da Flora brasileira Ameaçada de Extinção” 
(BRASIL, 2008). Sua casca é bastante utilizada no preparo de remédios caseiros locais e a 
extração exagerada e indisciplinada desta espécie pode levá-la ao esgotamento nas comunidades 
estudadas. 
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No que diz respeito às partes utilizadas nos preparados das espécies 40% tem suas cascas 
retiradas para uso, seguidos das folhas (30,01%), sementes/frutos (13,33%), raízes (10%) e  
flores (6,66%) (Gráfico 2). 
  
GRÁFICO 2: Porcentagem das partes das plantas utilizadas nos preparados de uso medicinal, 
nas comunidades de Banguê e Olho D’água Piató, Assú – RN. (n=30). 
 

 
 

Foi calculado o VU para cada espécie, de acordo com o número de citações e seus 
respectivos informantes, encontrando-se que 43,33% das espécies tem um VU entre 0,100-0,333, 
40% entre 0,375-0,777. As espécies com maior valor de uso foram Sideroxylon obtusifolium 
(VU=0,857) e Melocactus zehntneri, Poincianella pyramidalis e Punica grantatum L. 
(VU=1,000).  
 
CONCLUSÃO 
 

Portanto, desenvolver estudos sistemáticos com plantas nativas em uma região, alicerça a 
identificação de problemas ocasionados pelo mau uso dos recursos vegetais disponíveis, desta 
forma, a partir dessas informações podem-se oferecer alternativas eficazes que diminuam o 
impacto da coleta sobre as populações naturais (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002; 
ROQUE et al, 2010). 

O estudo mostra também que os indivíduos mais jovens das comunidades de Banguê e 
Olho D’água Piató não se interessam pelo uso de plantas para fins medicinais. É possível que 
esse fato seja justificado pelas novas formas do uso de terra, como construção civil e pecuária.  
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RESUMO: Para avaliar os perfis de atividade enzimática de populações de mosquitos Aedes 
aegypti, vetor transmissor da dengue, e correlacioná-las com mecanismos bioquímicos de 
resistência a inseticidas, foram realizados estudos enzimáticos em quatro cepas de quatro bairros da 
cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Foram quantificadas as atividades das enzimas 
detoxificadoras Oxidase de Função Mista (MFO) e Esterase PNPA (PNPA-EST), e da enzima 
Acetilcolinesterase (AChE) para dez mosquitos fêmeas de até um dia de vida em cada bairro. Os 
perfis de cada população foram comparados estatisticamente com uma cepa referência em 
suscetibilidade a inseticidas, a cepa Rockefeller, através do teste de Kruskal-Wallis e comparações 
múltiplas de Dunn’s (p<0,05). Além disso, o percentil 99 das medianas da cepa referência foi 
calculado para cada enzima e a porcentagem de indivíduos acima do percentil 99, em cada bairro, 
foi quantificada. As atividades enzimáticas foram classificadas em “Não alterada” (<15%), 
“Alteração identificada” (>15% e <50%) e “Muito alterada” (>50%) para cada população. As 
análises estatísticas revelaram diferenças significantes (p<0,05) para as enzimas MFO e AChE, 
fundamentais na determinação de perfis de resistência a inseticidas. Para MFO, três populações 
foram classificadas como “Muito alterada”. Três populações apresentaram “Alteração de atividade” 
para a AChE, e PNPA-EST manteve-se inalterada em todos os ensaios. Os níveis alterados de 
atividade enzimática demonstram que essa alteração pode desempenhar um importante papel na 
resistência a inseticidas. Portanto, é de fundamental importância que o combate aos vetores seja 
concomitante ao monitoramento dos perfis das populações, para que intervenções precoces sejam 
possíveis e danos evitados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti; Dengue; Mecanismos de resistência; Inseticidas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O mosquito Aedes aegypti é o vetor mais importante de doenças em ambientes urbanos, 
devido à sua grande capacidade de adaptação a tais condições, sendo responsável, no Brasil, pela 
transmissão de dengue (REGIS et al., 2008; BRAGA & VALLE, 2007). A dengue é, hoje, a 
arbovirose mais importante do mundo. Aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas encontram-se sob 
o risco de se infectarem, principalmente em países tropicais, que são favoráveis à proliferação do 
mosquito Aedes aegypti (TAUIL, 2012). Atualmente, o único método de controle ou prevenção da 
dengue é o combate aos mosquitos vetores. A principal tática adotada para o combate do mosquito é 
o uso maciço de produtos químicos para o controle de adultos e larvas. Entretanto, o principal 
problema do uso de pesticidas químicos para o controle é o desenvolvimento da resistência, 
resultando na redução da eficiência do produto devido à morte de todos os indivíduos suscetíveis, 
restando apenas os imunes ao produto. Desse modo, a resistência a inseticidas representa uma 
ameaça à eficácia das estratégias de controle (POLANCZYK, 2003; WHO, 1992).  

Há vários anos, a dengue é um dos mais sérios problemas de saúde pública do Brasil, 
causando preocupação no governo e na população de várias partes do País. A larga distribuição do 
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Aedes aegypti, vetor de quatro sorotipos distintos da dengue em circulação (DENV-1, 2, 3, 4) e a 
ausência de uma vacina específica contra a dengue são considerados sérios problemas de saúde 
pública (BARBOSA et al., 2002). O Aedes aegypti está presente em todos os estados e na maioria 
das cidades do Brasil. No estado do Rio Grande do Norte, o mosquito está presente em 
aproximadamente 98% dos municípios. O município de Mossoró entra nesse contexto como sendo 
uma localidade de altos índices de infestação, além de ser endêmica para a dengue. Segundo dados 
da Vigilância Epidemiológica, no ano de 2011 o município apresentou 1.652 casos confirmados em 
residentes no município, um aumento de aproximadamente 10 vezes em relação ao ano de 2010, 
que apresentou 160 casos confirmados. Somado a isso, segundo Nota Técnica nº 023 do Ministério 
da Saúde, emitida no ano de 2009, Mossoró entrou na lista dos 72 municípios brasileiros em que 
foram detectados perfis de resistência. O inseticida químico Teméfos, organofosforado inibidor de 
Acetilcolinesterase, foi notificado, sendo sugerida sua substituição por outro produto com diferente 
sítio de ação. 
 Os inseticidas químicos desempenham, até hoje, um papel importante no controle de vetores 
transmissores de doenças. Os mais utilizados atuam no sistema nervoso central (SNC) dos insetos e 
são classificados em quatro grandes grupos, de acordo com a sua natureza química: organoclorados, 
organofosforados, carbamatos e piretróides. O aparecimento de insetos resistentes a esses 
compostos decorre principalmente de uma alteração nos seus sítios de ação ou de maior eficiência 
ou detoxificação. Esse último mecanismo é conhecido como resistência metabólica, e o aumento da 
atividade de enzimas detoxificantes (p. ex. Esterase PNPA e Oxidases de Função Mista) contribui 
para a eliminação ou inativação dos inseticidas circulantes no organismo do vetor. Já a 
Acetilcolinesterase (AChE) é a enzima responsável pela degradação de acetilcolina, 
neurotransmissor que, quando presente na fenda sináptica, promove a propagação do impulso 
nervoso. Em situação normal, após a cessação do estímulo, a acetilcolina é removida e degradada 
pela enzima. Nesse caso, a resistência está relacionada com afinidade reduzida da AChE pelo 
inseticida, o que permite uma interrupção aceitável do impulso nervoso (BRAGA & VALLE, 2007; 
MS, 2006; MARTINS, 2009). 

O uso de inseticidas no Brasil desde 1967 vem expondo o vetor do dengue a uma intensa 
pressão seletiva. Portanto, é de extrema relevância para a estratégia de controle analisar o status de 
resistência de populações de Aedes aegypti e o mecanismo envolvido (MS, 2006).  
 Almeja-se, com o estudo, investigar mecanismos bioquímicos e enzimáticos de resistência a 
inseticidas em diferentes populações da espécie A. aegypti no município de Mossoró e correlacioná-
los com o uso de inseticidas químicos no município em questão. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Mosquitos - Larvas e pupas de mosquitos Aedes aegypti foram coletadas de quatro bairros 
previamente escolhidos da cidade de Mossoró, localizada a 06º 12' 43" S, 37º 20' 39" W e distante 
285 km de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Para as análises, foram escolhidos os bairros Santo 
Antonio, Paredões, Abolições e Bom Jardim, e os espécimes coletados foram criados sob condições 
de iluminação e temperatura controladas. Foram utilizados no experimento fêmeas adultas com até 
um dia de idade (0 a 24 horas após a emergência) e que não tenham feito repasto sanguíneo e nem 
tenham sido expostas a inseticidas químicos quando em estágio adulto. A escolha das fêmeas se deu 
pelo fato de serem elas as responsáveis pelo repasto sanguíneo e, consequentemente, pela 
transmissão do vírus da dengue. A separação dos mosquitos adultos por sexo foi feita considerando-
se o dimorfismo sexual representado pelas antenas. Adicionalmente, foi utilizada a cepa Rockefeller 
de mosquitos Aedes aegypti, uma cepa referência internacionalmente conhecida por ser susceptível 
a inseticidas, como controle interno em todos os experimentos (MS, 2006). 
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Ensaios Bioquímicos - Dez mosquitos fêmeas em estágio adulto de cada bairro e da cepa 
Rockefeller tiveram dosagens enzimáticas para Acetilcolinesterase (AChE e AChI), Esterase PNPA 
(PNPA-EST) e Oxidase de Função Mista (MFO), além da quantificação de Proteínas Totais. Cada 
mosquito foi homogeneizado com 300 µl de água Milli-Q, formando homogenatos que foram 
distribuídos, em duplicata, em placas de 96 poços, cada placa correspondente a uma determinada 
enzima a ser analisada.  Para a retirada das alíquotas das enzimas Esterase PNPA e para dosagem de 
Proteínas Totais, centrifugaram-se os homogenatos a 12.000 g por 60 segundos, em centrífuga 
refrigerada (Eppendorf Centrifuge 5430 R®). Os níveis de absorbância para cada enzima foram 
medidos por espectrofotometria com um leitor de microplacas (Asys Expert Plus®), a comprimentos 
de onda específicos para cada enzima. Foram elaboradas, também, curvas-padrão de Proteína e de 
Citocromo C, para corrigir, respectivamente, os valores de Proteínas Totais e de Oxidases de 
Função Mista (MFO). Amostras para as quais o desvio padrão foi igual ou maior que 30% da média 
foram descartadas. A orientação para a realização dos experimentos e o processamento dos valores 
de absorbância foram baseados no manual “Metodologia para Quantificação de Atividade de 
Enzimas Relacionadas com a Resistência a Inseticidas em Aedes aegypti” (MS, 2006). 

 
Oxidases de Função Mista (MFO) - Este ensaio mede o teor de grupamentos heme do 

mosquito, permitindo, assim, uma estimativa indireta da atividade da enzima Citocromo P450, com 
a qual o grupamento heme está principalmente associado (POLSON, et al., 2011). Neste ensaio, 
para cada 20 µl de homogenato em duplicata, foram adicionados 60 µl de tampão fosfato de 
potássio 90 mM, preparado pela mistura de 45 ml de tampão fosfato de potássio a 1M e pH 7,2 com 
455 ml de água destilada, ajustando-se o pH para mantê-lo em 7,2. Também foram adicionados aos 
homogenatos 200 µl de solução de trabalho TMBZ/Na acetato (0,012g de 3,3,5,5 dihidrocloreto de 
tetrametil benzidina com 6 ml de metanol, adicionados a 18 ml de tampão acetato de sódio a 250 
mM e pH 5,0) e 25 µl de peróxido de hidrogênio (H2O2) 3%. A placa foi, então, incubada por 90 
minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, e a leitura feita a 620 nm. 
 

Acetilcolinesterase (ACE) - Para dosagens de Acetilcolinesterase, foram utilizadas duas 
placas de 96 poços denominadas AChE e AChI, para estimar, respectivamente, a atividade total de 
acetilcolinesterase e a atividade dessa enzima na presença do inibidor propoxur. Aos 25 µl de 
homogenatos em duplicata, tanto de AChE quanto de AChI, foram adicionados 145 µl de Triton/Na 
fosfato (5 ml de Triton X-100 a 100%, 50 ml de tampão fosfato de sódio a 1M e pH 7,8, e 455 ml 
de água destilada), 10 µl de DTNB/Na fosfato (10 mM DTNB em 100 mM de tampão fosfato de 
sódio a pH 7,0). Para a placa AChE, adicionou-se, em cada poço, iodeto de acetilcolina a 10 mM, 
em água, na ausência de propoxur. Na placa AChI, por sua vez, adicionou-se o iodeto de 
acetilcolina 10 mM, em água, na presença de propoxur. Após uma hora, a leitura foi feita a 405 nm. 
 

Esterase PNPA (PNPA-EST) - Após a centrifugação dos homogenatos a 12.000 g por 60 
segundos, foram retirados 10 µl em duplicata e, a eles, adicionados 200 µl da solução de trabalho 
PNPA/Na fosfato, preparara pela adição de 100 mM PNPA em acetonitrila (0,01815 g de PNPA em 
1 ml de acetonitrila) a 24,75 ml de tampão fosfato de sódio 50 mM e pH 7,4 (50 ml de tampão 
fosfato de sódio 1M e pH 7,4 com 950 ml de água destilada). Como esse teste pretende estimar a 
cinética da reação, calcula-se a variação de absorbância em quantidade de substrato consumido 
(MS, 2006). Fez-se a leitura em intervalos de 15 segundos, totalizando nove leituras, a 405 nm. 
 

Proteínas Totais - A dosagem de proteínas totais de cada mosquito é necessária para a 
correção de todos os valores de atividade de enzimas relacionadas com a resistência metabólica 
(MS, 2006). Às duplicatas dos 10 µl de homogenato retiradas após a centrifugação, foram 
adicionados 300 µl do reativo (Reagente de Bradford) diluído em 1:5. A leitura, a 620 nm, foi feita 
de 3 a 5 minutos após a adição do reativo. 
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Controles - Para todos os ensaios enzimáticos, foram utilizados controles. Eles não 

receberam porções dos homogenatos dos mosquitos, mas sim reagentes específicos para cada 
enzima. Foram divididos em “brancos” e “controles positivos” e serviram para ajustar os valores de 
absorbância dos poços contendo homogenato. No teste de Oxidase de Função Mista (MFO), aos três 
poços correspondentes aos “brancos”, foram adicionados 80 µl do tampão fosfato de potássio, e, aos 
três poços correspondentes aos “controles positivos”, adicionou-se, além de 60 µl do tampão fosfato 
de potássio, 20 µl de solução de Citocromo C (0,01 mg/ml em acetato de sódio 250 mM pH 5,0).  
Na enzima Acetilcolinesterase (tanto AChE quanto AChI), os seis poços correspondentes aos 
“brancos” receberam, além dos reagentes comuns a suas placas, 25 µl de água. Na dosagem de 
Esterase PNPA, aos poços correspondentes aos “brancos” (6 poços), adicionou-se, além do reagente 
PNPA/Na fosfato, citado anteriormente, 10 µl de água. E na placa de Proteínas Totais, aos poços 
correspondentes aos “brancos” (3 poços), adicionou-se, além do Reagente de Bradford, 10 µl de 
água. Aos poços correspondentes aos “controles positivos” (3 poços), além do reativo, colocou-se 
10 µl de solução de BSA a 1 µg/µl. 
 

Análises de dados - Os valores de absorbância obtidos pelas duplicatas dos mosquitos 
foram corrigidos em relação ao volume dos homogenatos, e os valores das atividades das enzimas 
relacionadas à resistência metabólica foram corrigidos pela dosagem de proteínas totais. As 
medianas das atividades enzimáticas para cada cepa de A. aegypti foram comparadas com a cepa 
referência Rockefeller utilizando o teste de Kruskal-Wallis e testes T não-paramétricos (p< 0,05). 
Para a comparação de todas as populações reunidas com a cepa referência foi utilizado o teste de 
Mann-Whitney (teste T não-paramétrico) e p< 0,05. 

Para a qualificação da alteração da atividade enzimática das populações, foi utilizado o 
cálculo do percentil 99 para a cepa Rockefeller em cada enzima. As atividades foram classificadas 
como “Não alterada”, “Alteração identificada” e “Muito alterada” se as porcentagens de indivíduos 
de cada população acima do percentil 99 tiverem sido <15%, entre 15% e 50% e >50%, 
respectivamente. Comparações entre as cepas foram analisadas estatisticamente pela análise 
bivariada One-Way ANOVA, através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Para analisar as 
variações de medianas das populações em questão, utilizou-se o teste de comparações múltiplas de 
Dunn’s, determinando, assim, quais cepas variaram significativamente entre si. Para as análises e 
elaboração de gráficos, utilizou-se como ferramenta o software GraphPad Prism versão 5.00 para 
Windows, San Diego California, USA. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para as análises comparativas entre as populações em estudo, de acordo com o teste de 
Kruskal-Wallis, a atividade mediana de todas as enzimas, com exceção da Esterase PNPA, 
diferiram significativamente (p<0,05). Adicionalmente, todas as populações testadas tiveram 
alteração de atividade enzimática de acordo com a classificação gerada pelo Percentil 99, com 
exceção da enzima PNPA-EST. A Tabela 1 demonstra a quantidade de indivíduos avaliados em 
cada teste, bem como o valor da mediana e a porcentagem de indivíduos com atividade superior ao 
percentil 99 da cepa referência.  
 
Tabela 1 – Quantificação de atividade enzimática de Acetilcolinesterase (AChE), Esterase PNPA (PNPA-EST) e 
Oxidase de Função Mista (MFO) para cepas de Aedes aegypti do município de Mossoró, Rio Grande do Norte.  
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aNúmero de mosquitos testados, bValor da mediana para cada atividade enzimática, cPercentil 99 para a cepa referência 
Rockefeller, dPorcentagem de espécimes de mosquitos com atividade superior ao Percentil 99 da cepa Rockefeller. 

 
Além disso, foi feita uma comparação entre os perfis enzimáticos de todos os bairros 

reunidos, mimetizando uma única população, denominada “Mossoró”, e da cepa referência 
Rockefeller, denominada “Rock”. Para essa análise, todos os testes, com exceção da enzima PNPA 
Esterase, revelaram significância estatística, uns para p<0,05 e outros para p<0,01, como 
representado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Representação gráfica do tipo box-plot de atividade enzimática nas populações de Aedes aegypti Mossoró 
(união dos quatro bairros do estudo) e Rockefeller (Rock). Representados, respectivamente, Acetilcolinesterase, 
Oxidase de Função Mista e Esterase PNPA. *Significância para 0,05 (p< 0,05). **Significância para 0,01 (p< 0,01). 
 

Oxidase de Função Mista (MFO) - O nível mediano de atividade enzimática visto na cepa 
Bom Jardim (BJ) diferiu significativamente da cepa referência “Rock” (p<0,05). Embora a 
diferença na soma de postos (Rank sum) das cepas PA e AB sejam visíveis, não houve significância 
estatística (p>0,05). E na comparação entre as populações reunidas e a cepa referência (Figura 2), a 
diferença foi significante (p<0,05).  Com exceção da cepa SA, que apresentou um perfil enzimático 
“Inalterado”, todas as outras cepas apresentaram um perfil “Muito alterado”, tendo um número 
maior que 50% dos indivíduos acima do percentil 99 da cepa referência, com 80% dos indivíduos 
da cepa PA tendo importante alteração da atividade enzimática (Tabela 1). 

As Oxidases de Função Mista estão comumente envolvidas na resistência a inseticidas 
piretróides e a organofosforados, em menor grau (MILLER, 1998; ZERBA, 1988; BROGDON & 
MCALLISTER, 1998; SCOTT et al., 1998). Estudos realizados por Paeporn et al. (2004) 
encontraram aumento nos níveis de MFO em cepas de Aedes aegypti da Tailândia que foram 
selecionadas através da resistência a deltametrina, inseticida piretróide utilizado também em 
Mossoró, e permetrina, outro piretróide. Somado a isso, Rodrígues et al. (2007) descreveu que MFO 
foram enzimas importantes na detecção da resistência a organofosforados em espécimes da América 
Latina. Em nossos estudos, observamos alterações na atividade enzimática das Oxidases de Função 
Mista, sendo essa enzima a que demonstrou o perfil mais alterado, tendo três populações com 
classificação de “Muito alterada” de acordo com o percentil 99 (> 50%). Como tanto piretróides 
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quanto organofosforados têm feito parte da rotina de controle vetorial do município em estudo, essa 
provavelmente foi a causa da seleção de cepas resistentes. Além disso, Polson et al. (2010) ainda 
considera a participação do Teméfos na alteração do perfil de MFO.  
 

Acetilcolinesterase (AChE) - Em relação à cepa Rockefeller, somente a população do 
bairro Paredões (PA) apresentou diferenças de medianas com significância estatística (p<0,05). 
Entretanto, Abolições (AB) e Bom Jardim (BJ) diferiram visivelmente na soma de postos (Rank 
sum), mas tiveram p>0,05. Três cepas (PA, AB e BJ) demonstraram “Alteração identificada”, pois 
tiveram de 15% a 50% dos indivíduos acima do percentil 99 da cepa referência. A cepa Santo 
Antonio (SA) apresentou um perfil enzimático não alterado (Tabela 1). 

Além das enzimas de detoxificação, outra classe enzimática de fundamental importância 
para a determinação do perfil de cepas resistentes é a Acetilcolinesterase (AChE), responsável pela 
degradação de acetilcolina (ACh) e principal sítio de ação dos inseticidas organofosforados 
(BRAGA & VALLE, 2007), e a alteração estrutural nesse sítio resultou no desenvolvimento de 
resistência em muitos insetos vetores (COLEMAN & HEMINGWAY, 2007). Em nosso estudo, 
essa enzima apresentou perfil de “Alteração detectada” (> 15% e < 50%) para três cepas estudadas. 
Além disso, na comparação entre as populações reunidas (Mossoró) e a cepa Rockefeller (Rock), 
essa enzima gerou a análise de maior significância estatística (p < 0,01). Somado a isso, Mossoró, 
de acordo com a Nota Técnica nº 023 do Ministério da Saúde (2009), apresentou resistência 
comprovada ao Teméfos que, por ser organofosforado, atua diretamente nos sítios de 
acetilcolinesterase. 
 

Esterase PNPA (PNPA-EST) - Não houve significância estatística observada entre as 
medianas das atividades enzimáticas entre as cepas testadas e a referência (p>0,05). Nenhuma cepa 
de nenhum bairro estudado apresentou alteração na atividade enzimática (perfis “Inalterados”) 
quando comparados com o percentil 99 da cepa referência (todos tiveram menos de 15% dos 
indivíduos com atividade superior ao p99) (Tabela 1). 

Em estudos realizados em outras populações de Aedes aegypti no Brasil, as Esterases PNPA 
(PNPA-EST) foram relacionadas com a resistência a Teméfos (MONTELLA et al., 2007). 
Entretanto, tal qual os resultados obtidos por Polson et. al (2010) com cepas em Trinidad e Tobago, 
PNPA-EST em Mossoró não se mostrou importante para efeitos de resistência 
  Os níveis de atividade enzimática para cada cepa estão representados graficamente sob a 
forma de gráficos de pontos (Figura 2). Em cada gráfico, está incluída a cepa referência 
Rockefeller (Rock) para facilitar a comparação, e os perfis de cada cepa foram descritos. Nesses 
gráficos, a atividade de cada indivíduo é representada por um ponto.  
 

 
Figura 2 – Representação gráfica, em gráfico de pontos, dos perfis de atividade enzimática das populações analisadas 
nos bairros em estudo, em comparação com a cepa referência Rockefeller. *Significância para 0,05 (p < 0,05). SA – 
Santo Antonio; PA – Paredões; AB – Abolições; BJ – Bom Jardim; Rock – Rockefeller. 
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Segundo dados da Vigilância Epidemiológica do Município e da Secretaria do Estado de 
Saúde Pública do Rio Grande do Norte, o organofosforado Teméfos foi usado em larga escala 
durante a última década. E, nos últimos seis anos, somente os anos de 2008 (no qual foram 
administrados os adulticidas piretróides Cipemetrina e Deltametrina) e 2010 (no qual foi utilizado o 
adulticida organofosforado Malathion GT 96%) receberam tratamentos emergenciais com 
adulticidas químicos.  

Embora os ensaios enzimáticos sejam testes de referência para avaliar a resistência a 
inseticidas em populações de mosquitos, eles não fornecem fidedignamente informações sobre o 
perfil dessas populações (Brogdon, 1989), visto que dependem de inúmeras variáveis. No entanto, 
esses dados apontam para uma provável existência de perfis enzimáticos ligados a mecanismos 
relacionados à resistência a inseticidas. 
 
 
CONCLUSÃO 
 

A detecção de populações de mosquitos Aedes aegypti no município de Mossoró-RN com 
alteração de atividade enzimática, somado ao frequente uso de inseticidas químicos como estratégia 
de controle de vetores no município o coloca num contexto característico de resistência enzimática 
por parte dos vetores do vírus da dengue. Esse estudo proporciona uma estratégia viável para 
otimizar o controle do vetor nos diferentes bairros da cidade, trazendo benefícios econômicos e de 
saúde à população ao se evitar o uso desregulado de inseticidas químicos. Entretanto, necessita-se 
de uma organização por parte do poder público no intuito de torná-lo um procedimento padrão.  

Portanto, ensaios bioquímicos devem ser aliados a programas de controles de vetores para 
que, desse modo, a resistência a inseticidas seja monitorada constantemente e combatida a tempo. 
Implementar essa estratégia no município de Mossoró-RN pode ser uma alternativa viável para 
controlar as sucessivas epidemias de dengue a que a população tem sido acometida, contribuindo, 
portanto, para a saúde pública como um todo. 
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EVASÃO ESCOLAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
NA CIDADE DE ANTÔNIO MARTINS-RN 

 
Raisa de Mesquita Oliveira1 

Maria Irany Knackfuss2 

Hideraldo Bezerra dos Santos3 

 
RESUMO: Dentre as disciplinas do ensino regular, a que mais sofre com a evasão é a Educação 
Física. O objetivo do estudo descritivo com abordagem quali-quantitativa, foi analisar os motivos 
que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as aulas de Educação Física na 
rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. O grupo amostral selecionado de 
forma não probabilística intencional, foi constituído por 106 escolares equivalente a 10% da 
população (N=1066), de ambos os sexos, na faixa etária entre 8 e 16 anos, matriculados no ensino 
fundamental e médio da Escola Municipal José Inácio de Carvalho e Escola Estadual Gov. Walfredo 
Gurgel, da cidade de Antônio Martins-RN. Foram adotados como critérios de inclusão: estar 
matriculado regularmente nas escolas objeto de análise, ter idade variando de 8 a 16 anos e não 
participar das aulas de Educação Física, sendo excluídos, os escolares que não participam das aulas 
de Educação Física, aqueles afastados por licença médica e os que se recusarem a participar da 
pesquisa. Foi utilizado como instrumento de medida, um questionário para identificar os motivos 
que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as aulas de Educação Física, na 
rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. Os dados analisados permitiram 
observar que os docentes avaliados não dão continuidade ao seu processo de formação acadêmica, a 
escola não possui estrutura física nem suporte pedagógico através de materiais esportivos para o 
adequado desenvolvimento das atividades, sendo esses fatores, responsáveis pela desmotivação nas 
aulas de Educação Física, tanto dos docentes como discentes. 
 
Palavras-chave: Estudantes; Evasão; Motivação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Discente do Curso e Educação Física –FAEF/UERN 
2 Professora Adjunto I do DEF/FAEF-UERN 
3 Professor Assistente III do DEF/FAEF-UERN 
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INTRODUÇÃO 
 

A evasão escolar atualmente é um problema que preocupa muitos educadores. De 
acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP, no período entre 2001 e 2005, a taxa anual média de evasão no ensino superior brasileiro foi 
de 22% com pouca oscilação, mostrando tendência de crescimento. (LOBO et al., 2007). 

Recente estudo baseado em dados do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010), concluiu que a maior causa para a evasão escolar no Brasil é o desinteresse pelas 
atividades realizadas na escola. 

A escola que conhecemos trabalha com o que chamamos de conhecimentos 
sistematizados na forma de disciplinas e é responsável pela escolarização dos corpos, habilitando-os 
ao exercício social e profissional. 

A Educação Física constitui um componente curricular que assimila (res) significações 
acerca da cultura de movimento humano e como um todo, enfrenta grandes problemas com relação 
a sua aprovação como disciplina na escola, por parte dos alunos. A desvalorização da mesma nos 
dias atuais é grande, o que leva a uma significativa evasão das aulas, especialmente no ensino 
médio. 

Sensibilizamos com a problemática da evasão nas aulas, objetivou-se neste estudo 
descritivo, analisar os motivos que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as 
aulas de Educação Física, na rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. 

 
 

MATERIAL E MÉTODO 
 
O presente estudo do tipo descritivo, com corte transversal, foi desenvolvido no período 

de agosto de 2011 a julho de 2012. 
A população foi composta por 1066 escolares, sendo o grupo amostral, selecionado de 

forma não probabilística intencional, composto por 10% da população (n = 106) de ambos os sexos, 
na faixa etária entre 8 e 16 anos, matriculados no ensino fundamental e médio da escola municipal 
José Inácio de carvalho e escola Estadual Gov. Walfredo Gurgel, da cidade de Antônio Martins-RN.  

Foi utilizado como instrumento de medida, um questionário para identificar os motivos 
que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as aulas de Educação Física, na 
rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. Durante a aplicação do questionário, 
foi resguardada a proteção à privacidade e o anonimato do participante na apresentação dos 
resultados, garantindo-se os preceitos éticos preconizados pela Res. 196/96-CNS. Foi também 
garantido o esclarecimento antes e depois da realização da pesquisa, a livre participação e o direito 
do participante de se retirar da pesquisa em qualquer momento. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao analisarmos a formação pedagógica do educador,  fica evidente que o professor da 
disciplina em análise é graduado com formação específica na área, no entanto o mesmo não 
participa de cursos de atualização pedagógica, ou seja, não faz sua formação continuada através de 
cursos de atualização como também nos cursos de Pós-Graduação.  
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Tabela 1 - Perfil do professor envolvido no estudo 
Atuação 
Professor 

 n % 

 Educação   
Formação Física 118  

 N 118 100 
Cursos 

atualização 
Sim 57 49 

 Não 61 51 
 N 118 100 

Participação 
Ativa 

Sim 55 47 

 Não 63 53 
 

Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores 
  
 

Como diz Tardif (2008, p.21) “ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes”. 
Sendo assim a prática pedagógica requer do professor um constante  aperfeiçoamento, que se 
consolida em virtude da expansão do conhecimento e das grandes transformações sociais, exigindo 
de todo profissional pesquisa e reflexão. 

Segundo Freire (1997, p.43-44), na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. È pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico necessário reflexão 
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com prática. 

O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve 
dela aproximá-lo ao máximo. Quanto melhor faça está operação tanto mais inteligente ganha na 
prática em análise e maior comunicabilidade exercem em torno da superação da ingenuidade pela 
sua rigorosidade. 

Fica evidente que o profissional deve buscar subsídios teóricos que respalde com 
eficácia sua interação com a prática. Visto que é na relação de teoria e prática que os docentes 
encontram maiores dificuldades, então é fundamental uma reflexão crítica sobre a prática, para 
construir uma ação que envolva os educados e desenvolver uma aprendizagem significativa.  

De acordo com o pensamento de Libâneo (1994, p.16), o trabalho docente é “parte 
integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da sociedade são preparados a 
participar na vida social. A prática educativa é um fenômeno social e universal sendo uma atividade 
humana necessária a existência e funcionamento de todas as sociedades”. 

O que se refere aos motivos que levam os alunos a abandonar as aulas de educação 
física, verifica-se na tabela 2, que  um pouco mais da metade discentes analisados classificam as 
aulas com boa estratégia de motivação, mas consideram que o espaço físico de má qualidade venha 
a contribuir para o desgaste na aprendizagem e evasão, relatam também a monotonia com que são 
executadas as aulas, dizem que exercem uma participação ativa mas muitas vezes se torna cansativo 
pois não há estímulo, nem um projeto condizente com suas expectativas. 

Segundo Brasil, (2001,p.79),faz parte do trabalho docente saber o que pretende ensinar; 
diagnosticar o que os alunos sabem e pensam sobre o tema de estudo, definir suas intenções de 
ensino escolher, escolher a atividade pedagógica adequada e o material didático pertinente para 
cada situação avaliar as repercussões de suas intenções e quais as dificuldades na aprendizagem. 
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Tabela 2- Motivos para evasão nas aulas de educação física 

 

MOTIVOS DA EVASÃO n % 
Estrutura espaço físico              RUIM 68 58 
                                                    BOM 50 42 
Falta de interesse do aluno 41 35 
Falta de material esportivo 29 24 
Distância entre escola e Residência  22 19 
Horários inadequados 20 17 
Senso de humor do professor  06 5 
Ntotal 118 100 

 

Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores 
 
 
Durante a pesquisa realizada, foram elencados, pelos alunos, alguns itens que podemos 

projetar até mesmo de uma forma mais generalizada, pois refletem uma tendência mais global do 
problema, como: 

 
a- A precariedade do espaço físico em que são realizadas aulas e práticas esportivas, 

ressaltando que a grande maioria das escolas não possui uma área própria, ou mesmo um local na 
própria escola para estas atividades. A  falta de estrutura física básica adequada ofertada pela escola, 
foi um aspecto  relevante apontado por 58% dos entrevistados, sendo este fator interveniente na 
motivação dos alunos durante o desenvolvimento das aulas. Como já informado, as escolas por não 
possuírem um local próprio para as atividades físicas, se obrigam e obrigam aos alunos e 
professores recorrerem aos locais disponíveis para a aplicação da disciplina, e normalmente os 
locais disponíveis são longe da escola, fazendo com que os alunos se desinteressem e se 
desestimulem pelas e aulas e acabem se evadindo da disciplina. 

Assim, vê-se que o sistema educacional é extremamente falho e não propicia o mínimo 
necessário, ou seja, um espaço físico, para que as aulas de educação física sejam adequadamente 
ministradas, o que muitas vezes, até inviabiliza a realização das aulas. Imagine-se, por exemplo, 
que, conforme a opinião dos entrevistados, os mesmos são obrigados a se deslocarem para uma 
quadra de esporte que fica a até acerca de dois quilômetros da escola. 

b-- Falta de interesse do aluno: alguns alunos desde cedo já apresentam certa aversão pela 
atividade física em si, por fatores diversos, como a falta de aptidão para atividades físicas e 
esportivas, fatores estéticos, problemas de saúde, entre outros, o que já afasta qualquer possibilidade 
deles tentarem iniciar as atividades físicas, pois além dos problemas citados, o que agrava a situação 
é receio da recusa social dos demais alunos, pois como vemos em muitos casos o “bullying” torna a 
criança vítima introvertida e antissocial. Diante de todas essas dificuldades, ainda 35% dos 
entrevistados se mostraram desinteressados em participar das aulas de educação física alegando os 
mais diversos motivos, tais como: problemas financeiros que os obrigam, muitas vezes, a trabalhar 
no horário das aulas de educação física; também alegam que não são motivados a participarem de 
gincanas ou competições e , assim, “rebelam-se” como tradicionalmente acontece e passam a seguir 
uma linhagem que se segue constantemente, ou seja, evadir-se das aulas. E, como bem afirmou 
Freire (1997) ”Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de 
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destrezas”, Ou seja, o educador não deve apenas tentar “adestrar” o aluno a comparecer às aulas, 
mas sim dar-lhes motivos para que compareçam. 

Essa atividade docente não é exercida sobre objetos inanimados, mas sim envolvendo 
outras pessoas. Portanto, o docente deverá levar em consideração as variáveis culturais, étnicas, 
religiosas, familiares, dentre outras, de cada pessoa, a fim de tentar compreendê-la da forma mais 
adequada possível; pois, a partir desse conhecimento das pessoas envolvidas no processo de 
aprendizado, o docente poderá planejar e adequar suas atividades de forma a aproximá-la o máximo 
possível da realidade de cada pessoa, ou seja, o processo de aprendizado poderá ser construído da 
parte para o todo; de forma, a torná-lo mais eficaz e atrativo a cada um dos participantes. 

Em um contexto onde o elemento humano com todos os seus valores, sentimentos, 
atitudes, aspirações, etc., é predominante entender esse elemento humano torna-se indispensável 
para que o docente atinja o seu objetivo maior que é o aprendizado.  

c- A ausência de materiais próprios e específicos para a prática das aulas, havendo 
sempre improvisações e simulações não adequadas ao real objetivo da Educação Física e do próprio 
exercício físico em si. A falta de material para o aperfeiçoamento das aulas foi citado por 24% dos 
alunos entrevistados, o que comprova que a escola não possui uma estrutura adequada para que o 
professor possa desenvolver suas atividades de forma eficaz, tornando suas aulas mais atraentes e, 
dessa forma, contribuindo para a redução da evasão escolar.  O material didático é um instrumento 
específico de trabalho na sala de aula: informa, cria conflitos, induz à reflexão, desperta outros 
interesses, motiva, sistematiza conhecimentos já mencionados, introduz problemática, propicia 
vivencias culturais literárias e científicas sintetiza ou organiza informações e conhecimentos 
avaliam conquistas. 

d- Horários das aulas: como tais atividades são segregadas das demais disciplinas, as 
aulas são direcionadas, geralmente, para horários bem diferentes das aulas normais, normalmente 
pela manhã, bem cedo, aliando esse fato, a distância do local, e que orgânica e fisiologicamente está 
comprovado que crianças e adolescentes tendem a acordarem mais tarde, há também a 
incompatibilidade de horários, pois alguns alunos trabalham nos horários das aulas, tornando assim 
este misto, um fator relevante para a evasão destas aulas. Cerca de 17% dos entrevistados revelaram 
que não participam das aulas de educação física em virtude dos horários das mesmas serem 
inadequados às suas realidades, e isso torna as aulas extremamente cansativas, não contribuindo 
assim para o bem estar da saúde que de fato é o foco principal da disciplina. 

d- Falta de interesse e de bom relacionamento do professor, também foram citados 
problemas direcionados ao professor, logicamente, que temos que filtrar todos os dados obtidos, 
para gerar informações mais embasadas e confiáveis, porém, sabemos que muitas escolas não 
possuem um professor preparado e qualificado para exercer essa função, o que automaticamente, 
transmite esse desprepara para os alunos, que como primeira e logicamente, a primeira rota de fuga 
é o abandono das aulas. De acordo com o resultado da pesquisa realizada foram atribuídos alguns 
fatos ao educador que pode caracterizar a má ineficiência na execução do ensino, 5% dos 
entrevistados responderam que acham o professor chato, elucidando tal afirmação, compreende-se 
que para se ter autonomia às vezes não é preciso exercer -autoritarismo, pois o bom relacionamento 
entre professor e aluno é fundamental para uma execução sadia no cotidiano do espaço de sala de 
aula de sala . 

De acordo com o pensamento de Tardif (2008,p.50), o docente, no exercício de suas 
atividades, não atua sozinho, estando em constante interação com outras pessoas, começando pelos 
alunos, passando pelo demais docentes e demais pessoas que participam do processo pedagógico. 

A noção de conhecer hoje exige uma forma globalizada de entendimento a informação 
que só se transforma em conhecimento se possível organizar e resolver, a escola não pode continuar 
trabalhando um conhecimento imutável numa perspectiva cumulativa, o processo de globalização 
revolucionou até mesmo o convívio das pessoas, proporcionando enormes mudanças onde os 
indivíduos passaram a ser mais livres,mais críticos e mais conhecedores dos seus direitos. No 
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entanto, requer-se cada vez mais de professores orientados, ativos que buscam transformar e 
questionar o contexto ao seu redor, ligando todos os aspectos que levem ao conhecimento coerente 
e crítico, voltado para a realidade dos educados, possibilitando um conflito cognitivo desafiando a 
mente e a construção do saber. 

A escola como instituição social precisa, de forma qualitativa, subsidiar mecanismos 
para que os educadores busquem e possam direcionar melhores propostas e práticas inovadoras, que 
venham a atender um ensino de qualidade baseado na motivação e no interesse dos alunos, visto 
que as transformações da sociedade fazem da vida cotidiana um aceleramento contínuo não 
oportunizando mais espaço para um ensino mecânico voltado para a simples transmissão do 
conhecimento. 

É importante enfatizar que todos esses problemas sistematicamente expostos, apesar de 
terem uma abrangência generalizada de acordo com o questionário proposto, sabemos que há outras 
partes relevantes envolvidas neste tema, e que possuem suas visões próprias e também importantes 
para os fatores que culminam na evasão escolar e especificamente na evasão das aulas de Educação 
Física. Temos plena convicção que somente com a união e debates de todas as partes responsáveis, 
é que chegaremos e teremos as soluções e maneiras de fazer com que nossos alunos possam ter 
mais interesses e motivações em permanecer em sala de aula. 

Diante do contexto, fica evidente que a prática pedagógica deva estar voltada pra os 
anseios dos alunos dando ênfase e prioridade as suas inquietações tentando motivá-los e a partir da 
motivação construir uma participação ativa e construída criticamente. 
 

CONCLUSÃO 
 

A partir de uma análise crítica, pode-se observar que os docentes avaliados não dão 
continuidade ao seu processo de formação acadêmica, a escola não possui estrutura física nem 
suporte pedagógico através de materiais esportivos para o adequado desenvolvimento das 
atividades, sendo esses fatores, responsáveis pela desmotivação nas aulas de Educação Física, tanto 
dos docentes como discentes. 

Fica claro a necessidade de mudança em primeira mão do educador que liga diretamente 
com o ensino, como também da estrutura física do espaço escolar e material adequado contribuindo 
para uma melhor oferta de atividades prazerosas e alegres, que possa estimular a motivação dos 
alunos pelas aulas de Educação Física na escola. 

 
AGRADECIMENTOS 
 

 Ao CNPq, por ter possibilitado e financiado esta pesquisa, através da concessão de 
bolsa PIBIC/CNPq. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Volume 
Introdutório, Brasília, 2001. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessário a Prática Educativa. 5. ed. São 
Paulo: Paz e Terra,1997. 
IBGE. Brasil tem maior taxa de abandono escolar do MERCOSUL. 2010. Disponível em: 
HTTP://educação. uol.com. br/ultnot/2010/09/17/Brasil-tem-maior-taxa-de-abandono-escolar-do-
mercosul.jhtm. Acesso em: 16 out. 2010. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

Anais do VIII SIC 1237

ISBN 978-85-7621-051-1



LOBO, R. L. ET al. A evasão no ensino superior brasileiro. Cadernos de pesquisa, v.37, n. 132, 
p.641-659,2007. 
TARDIF. M. Saberes Docente e Formação Profissional. Vozes: Petrópolis, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

Anais do VIII SIC 1238

ISBN 978-85-7621-051-1



FERIDAS ONCOLÓGICAS: AVALIAÇÃO E TRATAMENTO POR ENFERMEIROS DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAICÓ/RN 

 
Isabelle Campos de Azevedo1; Roberta Kaliny de Souza Costa2; Cristyanne Samara Miranda de 

Holanda3 
 
 
RESUMO: O objetivo do presente estudo foi investigar a avaliação e o tratamento de feridas 
oncológicas realizada pelos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família - ESF de Caicó/RN. A 
coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2011, utilizando-se como 
instrumento um roteiro de entrevista estruturado, aplicado com 14 enfermeiros que atuam nas 
unidades de saúde do município. Os resultados mostraram lacunas no conhecimento dos 
enfermeiros, englobando o domínio de conteúdos e técnicas, no que diz respeito à prestação de 
cuidados aos portadores de feridas oncológicas. A presente análise evidenciou que os profissionais 
enfrentam dificuldades na assistência em função de problemas na organização do serviço e de 
limitações na escolha do tipo de curativo, materiais e medicamentos a serem utilizados nessas 
lesões, atreladas à falta de capacitação e às possíveis falhas no processo formativo. Tais dados 
apontam a necessidade iminente de preparação dos enfermeiros que prestam cuidados às pessoas 
com lesões tumorais, bem como a organização do serviço, com criação e implantação de protocolos 
assistenciais para melhoria do acesso e da assistência aos lesionados, familiares e cuidadores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de enfermagem; feridas e ferimentos; neoplasias 
 
INTRODUÇÃO 
 

As feridas oncológicas são lesões cutâneas descritas como o resultado da infiltração de 
células malignas na pele, que acometem de 5 a 10% dos portadores de câncer, através de metástases 
ou por meio de contato prolongado com fatores de risco para o seu desenvolvimento (SILVA; 
FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).  

Estas lesões neoplásicas ou tumorais apresentam mau prognóstico, não cicatrizam e 
exigem cuidados paliativos para minimizar os sintomas, diminuir complicações e melhorar a 
qualidade de vida, aliviando o sofrimento do paciente e sua família (ACADEMIA NACIONAL DE 
CUIDADOS PALIATIVOS, 2009).  

Nos municípios carentes de ambientes hospitalares que prestem cuidados paliativos, 
como é o caso de Caicó/RN, os portadores de feridas oncológicas são assistidos, na maioria das 
vezes, na rede de Atenção Básica (AB), como a Estratégia Saúde da Família - ESF que, dentre as 
ações planejadas e executadas, deve desenvolver ações no âmbito individual e coletivo, que 
abranjam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção do câncer, bem como o diagnóstico 
precoce, apoio terapêutico, cuidados paliativos e ações clínicas de acompanhamento dos doentes 
tratados, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2009a). 

Tendo em vista que o cuidado de feridas se constitui em um problema importante da 
prática diária do enfermeiro, o mesmo deve estar munido de conhecimento e competência técnica 
para identificar, avaliar e tratar essas lesões tumorais, proporcionando uma assistência 
individualizada e integral ao portador e sua família (SANTOS et al, 2010). 
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Neste sentido, esse estudo tem por objetivo investigar a avaliação e o tratamento de 
feridas oncológicas pelos enfermeiros da ESF de Caicó/RN. O conhecimento acerca do cuidado 
prestado pelos enfermeiros a pessoas com lesões tumorais oferece contribuições à produção 
científica na área, além de elementos para melhor planejamento das ações nos serviços de saúde, 
elaboração de estratégias de qualificação profissional e melhoria da assistência para o atendimento 
às necessidades do usuário e sua família.  
 
METODOLOGIA 
 

A trajetória metodológica nesse estudo teve seu embasamento nos critérios da pesquisa 
exploratório-descritiva, com delineamento quantitativo não-experimental. O cenário de 
desenvolvimento da pesquisa foram as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), localizadas 
no município de Caicó/RN. 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2011, sendo 
entrevistados 14 enfermeiros da ESF do município de Caicó/RN, incluídos na pesquisa por 
atenderem aos seguintes critérios: atuar nas unidades da ESF de Caicó/RN e aceitar participar da 
pesquisa. Todos os sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão foram convidados e esclarecidos 
sobre os propósitos do estudo, sendo respeitado, principalmente, o interesse e a concordância em 
participarem. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista estruturado, 
gravada com auxílio de aparelho MP4, referentes a duas categorias de análise: 1) Caracterização 
dos sujeitos da pesquisa; 2) Avaliação e tratamento de feridas oncológicas pelos enfermeiros da 
ESF. 

Depois de coletados, os dados foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft 
Excel 2000 XP, tabulados e organizados em tabelas e gráficos, contendo a frequência simples e 
absoluta dos dados. Estes foram, posteriormente, confrontados com os achados da literatura sobre o 
tema. 

O estudo tem como referencial ético a Resolução de nº 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde (BRASIL, 1997), tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN), e autorizado mediante o protocolo 031/2011, com 
parecer de aprovação homologado em 15 de julho de 2011. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os enfermeiros que compõem as equipes de saúde da família de Caicó/RN são em sua 
maioria adultos jovens, na faixa etária de 21 a 30 anos (86%), do sexo feminino (64%), que 
concluíram o curso de graduação no período de 2007 a 2011 (86%), com uma média de 2,7 anos de 
formados.  

Quando questionados se estudaram conteúdos sobre feridas oncológicas durante a 
formação acadêmica, grande parte afirmou que não teve aproximação com a temática na graduação 
em enfermagem e poucos participaram de treinamento sobre esse tipo de lesão cutânea (Tabela 1). 

Sobre a formação específica em feridas constatou-se que a metade dos enfermeiros 
participou de cursos de formação complementar sobre o tema, sendo a maioria destes representada 
pelas capacitações, seguida das especializações (Tabela 1).  

Em relação à oportunidade de prestar cuidados a pessoas com feridas oncológicas na 
ESF, a maioria dos enfermeiros entrevistados mencionou não ter tido essa chance (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Perfil de formação profissional dos enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da 
Família – ESF de Caicó/RN. Caicó, Rio Grande do Norte, dezembro de 2011.  

Variáveis Categorias  n % 
Ano de conclusão da graduação 2002 a 2006 2 14 

 2007 a 2011 12 86 
Estudou conteúdos sobre feridas oncológicas durante a graduação Não 9 64 

 Sim 5 36 
Possui algum tipo de formação específica em feridas Não 7 50 

 Sim 7 50 
Participou de curso ou treinamento sobre feridas oncológicas Não 12 86 

 Sim 2 14 
Prestou cuidados a pessoas com feridas oncológicas Não 8 57 

 Sim 6 43 
Total 14 100 

Fonte: Dados do pesquisador 
 
Nesse estudo, quando questionados sobre os tipos de feridas oncológicas mais 

prevalentes na ESF onde atuam, os sujeitos mencionaram as lesões tumorais relacionadas ao câncer 
de mama, seguidas das feridas advindas do câncer de pele (não melanoma) e em consequência do 
câncer de próstata (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 – Tipos de feridas oncológicas mais prevalentes na Estratégia Saúde da Família – ESF de 
Caicó/RN. Caicó, Rio Grande do Norte, dezembro de 2011. 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 
Esses dados corroboram com pesquisa realizada por Simino (2009) em Unidades de 

Saúde da Família do Distrito Oeste de Ribeirão Preto/SP, na qual o tipo de câncer mais prevalente 
foi o de mama (42,8% dos casos), seguido pelos cânceres de pele (não melanoma) (14,3%), próstata 
(14,3%) e de colo do útero (7,1%). 

Esses tipos de câncer são alvo de programas de prevenção e controle, desenvolvidos 
pelo Ministério da Saúde, em ação conjunta com estados e municípios brasileiros, que contemplam 
serviços de detecção precoce, diagnóstico, tratamento e reabilitação em todos os níveis de atenção, 
a fim de reduzir a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais dos portadores 
(CANIDO et al., 2007). 

Por se configurar como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, as unidades da 
atenção básica, representadas pela Estratégia Saúde da Família, concentram a maioria das ações 
estratégicas voltadas à prevenção e ao controle das neoplasias, envolvendo, sobretudo, a assistência 
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de pessoas com câncer e outros problemas decorrentes dessa doença crônica, dentre eles as feridas 
oncológicas (BRASIL, 2009b). 

O cuidado a pessoas com lesões tumorais, dentre outras ações, envolve a realização de 
uma avaliação criteriosa do paciente e da ferida, sendo primordial a observação de características 
desta relacionadas à: localização; tamanho; tipo de tecido presente (desvitalizado, ulceroso, 
necrótico, epitelização); presença de fístula; quantidade e natureza do exsudato; presença e nível do 
odor; episódios de sangramento; natureza e tipo de dor; presença de dor associada a trocas de 
curativos e limpeza da ferida; sinais de infecção; condição da pele ao redor da ferida, prurido, 
apresentação/configuração, área de envolvimento e etiologia oncológica (FIRMINO, 2005; 
BRASIL, 2009b; SALTZ; JUVER, 2009; SANTOS, 2007), uma vez que a aparência dessas lesões 
varia de acordo com o tipo de célula cancerígena em proliferação, com sua localização ou com o 
tipo do câncer (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010). 

A respeito dos aspectos da ferida oncológica avaliados durante a prestação de 
assistência, os enfermeiros do estudo referiram dimensão/tamanho da lesão (36%); presença de 
infecção, presença de exsudato, cicatrização e necrose (29%); tipos de tecidos presentes na lesão, 
tecido de granulação e profundidade (21%); e sangramento, localização e condições de higiene 
(14%). Dentre outras características, ainda foram citadas o odor e a dor. Observando esses dados é 
possível perceber deficiências na descrição das características da ferida oncológica avaliadas pelos 
enfermeiros, uma vez que muitos aspectos importantes não foram abordados pela maioria dos 
entrevistados. 

A dificuldade de proceder a avaliação de feridas pelos profissionais de saúde, 
geralmente, encontra-se associada à falta de experiência, treinamento específico ou deficiência no 
conhecimento a respeito do que é fundamental ao examinar uma lesão cutânea (MORAES; 
OLIVEIRA; SOARES, 2008). Essa carência de competência técnica para avaliar a ferida, 
entretanto, determinará o tipo de curativo e a indicação da cobertura adequados, uma vez que são as 
características da lesão que vão orientar a escolha do tratamento. 

Quando questionados sobre o tipo de curativo utilizado em portadores de feridas 
oncológicas, os enfermeiros mencionaram empregar o aberto (29%), o oclusivo (21%), o curativo 
guiado pelas características da lesão tumoral (21%), o prescrito pelo médico (7%) e outros ainda 
relataram não saber responder (29%). Esse resultado mostra que os curativos em lesões tumorais 
utilizados pelos enfermeiros da ESF de Caicó/RN são muito variados e que um pequeno número de 
entrevistados faz uso do tipo mais indicado ou orientado pelos aspectos da ferida. Tal situação 
denota a existência de insegurança na condução do tratamento da lesão, necessitando, em alguns 
casos, da intervenção do médico na prescrição do tipo de curativo. 

Em se tratando das feridas oncológicas, especificamente, os curativos oclusivos são 
considerados como a primeira opção a ser utilizada no tratamento, em especial, quando o objetivo é 
absorver a exsudação intensa, conter o frequente sangramento e reduzir o odor da lesão e a dor do 
paciente (LEITE, 2007; SANTOS, 2007; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010). 

Em alguns casos, o tratamento da ferida exige a utilização de curativos associados à 
coberturas, na qual são aplicadas substâncias farmacológicas de uso tópico para limpar e controlar, 
principalmente, sangramentos, o exsudato e o odor fétido característicos desse tipo de lesão cutânea.  

Sobre os produtos utilizados no tratamento da ferida oncológica os enfermeiros citaram: 
soro fisiológico (71%), gaze (43%), óleo de girassol e colagenase (29%), povidine/PVPI, papaína e 
atadura (14%), fibrase (7%). Um número considerável de entrevistados (29%) mencionou também 
não ter conhecimento sobre materiais e medicamentos usados no tratamento de feridas oncológicas 
e que realizavam curativo de acordo com a prescrição médica (14%). Esses dados requerem atenção 
especial, pois boa parte dos entrevistados afirmou não conhecer produtos para o tratamento dessas 
feridas e outros ainda referiram algumas substâncias cujo uso não é recomendado na terapêutica de 
lesões tumorais, a exemplo do óleo de girassol, da papaína e da fibrase.  
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Dentre os produtos listados pelos entrevistados, apenas o soro fisiológico, a gaze, a 
colagenase e o PVPI são abordados por estudiosos do assunto como recursos utilizados no 
tratamento de lesões tumorais (LEITE, 2007; BRASIL, 2009B; SCHADECK; NAKAMURA, 2009; 
SALTZ; JUVER, 2009). Além desses, a clorexidina degermante, sulfadiazina de prata, carvão 
ativado, alginato de cálcio, metronidazol e hidróxido de alumínio também são citados na literatura, 
porém não foram referidos pelos sujeitos do estudo. 

A deficiência na indicação do tipo de cobertura utilizada no tratamento de feridas ainda 
se constitui numa dificuldade a ser superada por muitos profissionais de saúde envolvidos no 
cuidado a pessoa lesionada. Essa escolha do produto a ser utilizado na lesão é uma etapa 
determinante do tratamento e vai exigir acurada avaliação semiológica do lesionado e da ferida, 
bem como conhecimento das características de cada medicamento e finalidade dos curativos, além 
dos aspectos como o custo, acessibilidade do portador e do serviço de saúde, facilidade de manejo, 
dentre outros (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2009).  

 Cuidar de feridas oncológicas não é algo simples e envolve disponibilidade de produtos 
específicos para tratar os seus diferentes tipos, conhecimento do profissional e do lesionado acerca 
dos fatores intervenientes e recursos humanos suficiente (PEREIRA et al., 2010), além de 
estruturação do serviço de saúde para atender as necessidades dos usuários, garantindo o 
envolvimento dos mesmos no programa de prevenção e tratamento de feridas, mediante a realização 
de atividades de educação em saúde.  

A despeito do desenvolvimento de ações educativas junto as pessoas com feridas 
oncológicas, mais da metade dos entrevistados relatou não realizar atividades desse tipo (Gráfico 2), 
devido à sobrecarga com outras atividades e da grande demanda de usuários para atendimento na 
unidade, não restando tempo disponível para a educação em saúde no cronograma de atividades. 

 
Gráfico 2 – Desenvolvimento de ações educativas junto aos portadores de feridas oncológicas e 
seus familiares/cuidadores pelos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família – ESF de Caicó/RN. 
Caicó, Rio Grande do Norte, dezembro de 2011.  
 

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
 

A atuação do enfermeiro em muitos serviços de saúde tem sido marcada por cargas 
horárias excessivas e, muitas vezes, múltiplas e fatigantes funções, relacionadas à coordenação de 
sua equipe; envolvimento com o tratamento, diagnóstico e prevenção de doenças; vivência de 
dificuldades em função da falta de recursos e transporte, condições financeiras e materiais de 
trabalho (FONTANA; SIQUEIRA, 2009). Enfim, há sobrecarga de atividades que podem ser 
causadoras da escassez de tempo para as ações de educação em saúde com os usuários, entre eles os 
portadores de feridas oncológicas e seus familiares. 

Contudo, é importante que esse profissional realize ações educativas e forneça as 
devidas orientações sobre o tratamento, esclarecendo dúvidas, contemplando assuntos sobre os 
produtos a serem utilizados nas lesões, o período de troca de curativos e possíveis complicações 
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durante os cuidados (LEITE, 2007). Tais ações são fundamentais para a continuidade da assistência, 
especialmente, quando na ausência do profissional de saúde. 

Dentre as ações educativas realizadas pelos enfermeiros da ESF com portadores de 
feridas oncológicas e familiares, a maioria concentra-se nos temas relacionados à orientação sobre 
higiene da lesão (33%); ao processo de cicatrização, forma asséptica de manusear o ferimento e o 
tipo de alimentação que favorece a cicatrização (33%); à higiene pessoal e do ambiente (17%); à 
informação sobre todos os procedimentos a serem realizados no cuidado com a ferida (Gráfico 4).   

O treinamento de pacientes e seus cuidadores, além da capacitação da equipe de 
enfermagem tem grande importância no processo do cuidado de lesões cutâneas (LEITE, 2007), até 
mesmo porque no âmbito domiciliar, os familiares e as próprias pessoas com feridas são, 
frequentemente, os únicos responsáveis e provedores de cuidado contínuo (MALAGUTTI; 
KAKIHARA, 2010).  

A complexidade do cuidado de lesões cutâneas fazem das feridas oncológicas um 
problema desafiador para o serviço de saúde, especialmente, quando essa assistência não é 
desenvolvida em serviços especializados. Isso porque, de maneira geral, a atenção à saúde dos 
lesionados exige a intervenção de uma equipe multiprofissional, disponibilidade de diversos 
recursos materiais e produtos farmacológicos, profissionais habilitados, medidas preventivas, 
diagnósticas e de tratamento, norteadas por protocolos com o objetivo de sistematizar o cuidado em 
saúde e melhorar do processo assistencial (DANTAS; TORRES; DANTAS, 2011).  

Nesse ínterim, o ambiente dos serviços de saúde ainda impõe, aos portadores de feridas 
e seus familiares, muitas dificuldades relacionadas à organização do atendimento, determinadas não 
somente pela insuficiência e deficiência na qualificação de recursos humanos, mas também pela 
precariedade dos recursos materiais e pela desarticulação dos níveis de complexidade do sistema, 
que não conseguem dar respostas às suas necessidades (DEODATO, 2007).  

Com relação às dificuldades para o desenvolvimento da assistência aos portadores de 
feridas oncológicas, os enfermeiros mencionaram a falta de capacitação sobre esse tipo de lesão de 
pele (71%); a escassez de recursos materiais para o tratamento de tais feridas (64%); a inexistência 
de pacientes com esse tipo de ferida na ESF, a falta de estrutura física na unidade de saúde da 
família e de tempo para a prestação de assistência aos portadores de feridas oncológicas (14%); a 
insuficiência de recursos humanos e a falha de comunicação entre o enfermeiro e os agentes 
comunitários de saúde (7%). 

Resultados análogos foram obtidos em pesquisas sobre a prática dos cuidados paliativos 
na atenção básica, nos quais os enfermeiros apontaram barreiras para sua operacionalização, entre 
elas o despreparo, a falta de capacitação e de investimento em qualificação profissional para o 
manejo de situações que envolvam o paciente e a família, a desarticulação entre os níveis do 
sistema e a desorganização do serviço, que não dispõe de recursos e medicamentos para 
atendimento (LAVOR, 2006; SIMINO, 2009; ANDRADE et al., 2012). 

Os dados do estudo demonstram que os próprios enfermeiros reconhecem suas 
limitações para atuação no cuidado a pessoas com feridas oncológicas e sentem a necessidade de 
maior preparo para exercer sua função. Porém, a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento 
aos usuários encontra-se determinada também por deficiências do serviço, que não dispõe de 
recursos estruturais, materiais e humanos necessários à assistência prestada na rede básica de saúde.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os cuidados paliativos de feridas oncológicas visam, principalmente, o controle dos 
sintomas físicos, psicossociais e a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, por 
meio de avaliação e tratamento adequados, prestados em instituições de alta complexidade, 
especializadas em atendimento oncológico. Essa assistência paliativa deverá estar disponível 
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também na rede da atenção básica, em unidades da Estratégia Saúde da Família, vislumbrando o 
aumento da oferta e a garantia de acesso dos pacientes aos cuidados de saúde, especialmente, 
quando na ausência de serviços especializados. 

Nesse contexto, o enfermeiro como profissional da equipe de saúde que tem o 
tratamento de feridas como uma atividade importante na sua prática assistencial deverá estar 
preparado para prestar cuidados a pacientes com lesão tumoral de pele, optando pela terapia 
adequada e atendendo suas necessidades.  

No cenário da ESF do município de Caicó/RN, os resultados do estudo demonstraram 
que, de maneira geral, os enfermeiros apresentam deficiência no conhecimento, englobando o 
domínio de conteúdos e técnicas, referente à avaliação e tratamento de feridas oncológicas. A 
análise evidenciou que os profissionais enfrentam limitações na caracterização, escolha do tipo de 
curativo e indicação de coberturas terapêuticas utilizadas na lesão cutânea maligna, em função de 
problemas na organização do serviço, da falta de capacitação e de lacunas no processo formativo.  

Tais dados apontam a necessidade iminente de preparação dos enfermeiros que atuam no 
acompanhamento de lesionados, bem como de estruturação das unidades de atenção à saúde, com 
profissionais, recursos materiais adequados, implantação de protocolos assistenciais para melhoria 
do acesso e viabilidade de condutas terapêuticas eficazes no cuidado de pessoas com feridas 
oncológicas, familiares e cuidadores.  
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HISTOLOGIA GONADAL DO ARIÓCO, Lutjanus synagris LINNAEUS, 1758 
(ACTINOPTERYGII: LUTJANIDAE), PRESENTE NA COSTA BRANCA-RN. 

 
Jamillys Silva de França¹; Maísa Clari Farias Barbalho de Mendonça²; Ana Claudia Sales Rocha 

Albuquerque3; Raíssa Vitória Vieira Leite4; Renata Fernanda Gomes Costa5 
 
 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi analisar as gônadas do Lutjanus synagris, presente 
na Costa Branca do RN e identificar as fases de desenvolvimento ovariano e seus estágios de 
maturação. As coletas foram realizadas mensalmente durante o período de setembro de 2011 a maio 
de 2012. Após a captura os exemplares foram acondicionados em caixa isotérmicas e transportados 
para o Laboratório de Ictiologia da UERN. Os exemplares passaram pelos procedimentos 
biométricos, onde foram obtidos o comprimento total e padrão, em centímetros (cm) e o peso total, 
em gramas (g), em seguida foram abertos para a retirada das gônadas, as quais foram fixadas em 
solução de formol a 10% durante 24h e posteriormente armazenadas em uma solução de álcool a 
70% e após foram selecionadas para a análise microscópica. A partir da análise foram identificadas 
três estádios maturacionais (virgem ou imaturo, em maturação (final e intermediária) e maduro ou 
em desova), e cinco fases de desenvolvimento ovariano, sendo células germinativas jovens ou 
ovogônias (cromatina-nucleolar); ovócitos do estoque de reserva ou perinuleolar; ovócitos com 
vitelogênese lipídica; ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica: (vitelogênese); ovócitos com 
vitelogênese completa (maduro). Também foram observadas as presenças de outras estruturas no 
processo de desenvolvimento ovocitário, como ovócito atrésico, corpos marrons e células 
foliculares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lutjanus synagris; Desenvolvimento gonadal; Reprodução; Costa Branca. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Lutjanus synagris LINNAEUS, 1758, é vulgarmente conhecido no Nordeste Brasileiro 
como ariocó. Esta espécie possui hábitos demersais e ocorre em fundos rochosos ou em ambientes 
recifais coralíneos e habitats adjacentes, até cerca de 400m de profundidade em todo o Atlântico 
Ocidental e Tropical (ALLEN, 1985). Segundo Lima (2004) esta espécie está entre as dez principais 
mais capturadas através da linha de pesca na Costa Central do Brasil, com uma produção 
aproximadamente de 600 ton/ano, e no estado do Ceará está entre as sete mais capturadas (IBAMA, 
2005). Ela pertence à Ordem Perciformes, Família Lutjanidae, a qual possui 16 gêneros e 103 
espécies, a mais diversificada de todas as ordens de peixes, também a maior ordem entre os 
vertebrados (FISHER, 1978; NELSON, 1994). 

No Brasil os primeiros estudos foram realizados no estado do Ceará, sobre idade e 
crescimento (ALEGRIA e MENEZES, 1970) e fecundidade (GESTEIRA e ROCHA, 1976), Sousa-
Junior, Silva e Salles (2008), estudaram também sobre aspectos do desenvolvimento ovariano e 
padrões reprodutivos.  
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No Golfo do México o ariocó também possui um grande valor comercial, suas primeiras 
investigações foram estudos sobre sua biologia pesqueira (TORRES-LARA e SALAS, 1990) e 
ecologia e dinâmica populacional (RIVERA-ARRIAGA, 1996). 

Os lutjanídeos, por serem importantes recursos pesqueiros, estão sendo ameaçados pela 
pesca predatória, por isso, é importante os estudos sobre sua reprodução. Segundo Murua et al. 
(2003) pesquisas sobre os aspectos reprodutivos têm servido de parâmetros para o entendimento dos 
mecanismos que envolvem a perpetuação das espécies e também para fornecer subsídios para a 
gestão pesqueira. Diante do exposto a presente pesquisa tem por objetivo caracterizar a organização 
histológica do Lutjanus synagris e seus estágios de maturação para a compreensão da 
gametogênese. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A área de coleta encontra-se na região da Costa Branca, situada ao norte do estado do 
RN, na divisa com o Ceará, abrangendo vários municípios, entre Areia Branca, São Cristovão e 
Ponta do mel. Os peixes coletados são oriundos principalmente da praia de Areia Branca, que se 
encontra distante 327 km, da capital, Natal. Os indivíduos foram capturados em coletas mensais 
durante o período de setembro de 2011 a maio de 2012, por meio da pesca artesanal, utilizando 
diversos petrechos de pesca, como linha de mão, redes de emalhar, entre outros. Após a captura, os 
exemplares foram acondicionados em caixas isotérmica e transportados para o laboratório de 
ictiologia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, no Campus Central, 
Mossoró, RN. Os exemplares passaram pelos procedimentos biométricos, onde se obteve dados de 
comprimento total e padrão, em centímetros (cm) e peso total, em gramas (g), em seguida foram 
abertos para a retirada das gônadas, as quais foram fixadas em solução de formol a 10% durante 24h 
e posteriormente armazenadas em uma solução de álcool a 70% e após foram selecionadas para a 
análise microscópica.  

Para o estudo histológico, frações medianas das gônadas foram submetidas à 
desidratação em série crescente de álcool etílico, diafanização em xilol, inclusão em parafina 
liquida a 60ºC e posteriormente emblocados em fragmentos sob temperatura ambiente. O 
seccionamento foi realizado em micrótomo, com cortes de 5µm de espessura. Para identificar o 
estágio funcional dos componentes germinativos, as secções histológicas foram coradas em HE. As 
lâminas foram analisadas sob microscopia com câmera digital acoplada, para descrição dos 
componentes celulares ovarianos, incluindo células somáticas e células germinativas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Estágios de maturação gonadal: A análise histológica, segundo Vazzoler (1996), do L. 
synagris, permitiu a identificação de três estádios gonadais: imaturo ou virgem, em maturação 
(inicial e intermediária) e maduro ou desovando. 

Virgem ou imaturo – as gônadas imaturas (Figura 1) são caracterizadas pela 
organização, com lamelas ovígeras em disposição quase paralela que são recobertas por células 
basófilas. Possuem ninhos de células germinativas jovens entre as lamelas. 
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Figura 1- Fêmea Imatura ou virgem; Lamelas em disposição paralela (LO) e ninhos de células 
germinativas jovens (NG); Parede ovariana (PO). Aumento 40x.  
 

Em Maturação – ovários bem organizados, apresentam ovogônias, ovócitos do estoque 
de reserva e começa o surgimento de ovócitos com vitelogênese lipídica (Figura 2). 
 

  
Figura 2- Fêmea em maturação inicial e intermediária; Lamelas em disposição paralela (LO), com 
ovócitos do estoque de reserva. Aumento 40x. 
 

Maduro ou em Desova – Neste estágio ocorre uma grande presença de ovócitos com 
vitelogênese lipídica e proteica e vitelogênese completa, apresentando aumento em seu diâmetro 
(volume). As lamelas ficam distendidas para dar espaço aos ovócitos maduros, surge a presença de 
folículos vazios e ovócitos do estoque de reserva continuam presentes colados às lamelas ovígeras 
(Figura 3). 

LO 

NG 

PO 

OR 
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Figura 3- Fêmea madura ou desovando; Lamelas distendidas; Grande número de ovócitos maduros; 
Folículos vazios; Ovócitos do estoque de reserva. Aumento 40X. 
 

Desenvolvimento ovocitário: 
Segundo Vazzoler (1996), as ovogônias ou células germinativas jovens passam por 

profundas modificações ao longo do desenvolvimento. Cada fase do desenvolvimento recebe 
denominações distintas por diferentes autores 

FASE I: células germinativas jovens ou ovogônias (cromatina-nucleolar): 
O Citoplasma é bem escasso, o núcleo intensamente basófilo, geralmente com um único 

nucléolo de posição central. Podem ser ovogônias ou ovócitos nas primeiras fases do 
desenvolvimento, de tamanho muito reduzido. Aparecem em ovários “virgens”, em repouso e nas 
últimas etapas dos ovários em recuperação (Figura4);  

FASE II: ovócitos do estoque de reserva ou perinucleolar: 
O citoplasma é mais basófilo que na fase anterior. O núcleo apresenta inicialmente um 

ou dois nucléolos que vão se tornando mais numerosos e volumosos. Estão presentes em gônadas 
em todos os estádios de maturidade, sendo inicialmente arredondados, porém, devido à pressão de 
uns sobre os outros podem obter a aparência triangular, oval ou retangular e a partir destes ovócitos 
do “estoque de reserva” que irão iniciar a vitelogênese (Figura 5); 

FASE III: ovócitos com vitelogênese lipídica: 
Ocorre a vacuolização do citoplasma que é a presença de vacúolos que irão armazenar 

substâncias que servirão de alimentos para o embrião. O citoplasma apresenta vários nucléolos 
arredondados e achatados, porém, nem sempre bem identificados. Observa-se o surgimento de uma 
película acidófila acoplada a membrana vitelina rodeada de células foliculares. O conjunto ovócito 
+ membrana vitelina + camada de células foliculares é chamado de folículo ovocitário (Figura 6); 

FASE IV: ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica: (vitelogênese): 
O núcleo apresenta contorno irregular e as células foliculares crescem tornando-se mais 

alongadas e evidentes (Figura 7); 
FASE V: ovócitos com vitelogênese completa (maduro): 
Etapa final da gametogênese; são células esféricas, o núcleo é basófilo, de formato 

irregular, ocupando menos de 1/10 do volume total da célula. Os grânulos de proteína ocupam 
quase toda a superfície do ovulo; os grânulos proteicos aumentam de tamanho e a membrana torna-
se mais espessa (Figura 8). 

Também foram observadas as presenças de outras estruturas no processo de 
desenvolvimento ovocitário, como ovócito atrésico, corpos marrons e células foliculares (Figura 9). 
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Figura 4- Célula germinativa jovem ou ovogônia               Figura 5- Ovócito do estoque reserva 
Aumento 100X.                                                                   Aumento 100X. 

      
Figura 6- Ovócito c/ vitelogênes lipídica;         Figura 7 - Ovócito c/ vitelogênese lipídica e proteica; 
 Aumento 100X.                                              Aumento 100X. 
 

 
Figura 8 - Ovócito c/ vitelogênese completa. Aumento 100X. 
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Figura 9 – Corte histológico apresentando ovócitos atrésicos, corpos marrons e folículos vazios, 
indicativo de ovário pós-desova. Aumento 100X. 
 

Baseado nos resultados obtidos por meio dos corte histológicos, podemos inferir que 
Lutjanus synagris apresenta desova do tipo parcelada, que é o tipo de desova característica de 
espécies tropicais (Fonteles Filho, 1989). Conforme Sadovy (1996) as espécies de peixes recifais 
tropicais podem se reproduzir ao longo de todo o ano, mas ter o esforço concentrado em um 
determinado período. 

 
CONCLUSÃO 
 

De acordo com a análise histológica do L. synagris, foram observados três estádios 
gonadais: imaturo ou virgem, em maturação (inicial e intermediária) e maduro ou desovando e para 
o desenvolvimento gonadal foram estabelecidas cinco fases: células germinativas jovens ou 
ovogônias (cromatina-nucleolar); ovócitos do estoque de reserva ou perinuleolar; ovócitos com 
vitelogênese lipídica; ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica: (vitelogênese); ovócitos com 
vitelogênese completa (maduro). Também foram observadas as presenças de outras estruturas no 
processo de desenvolvimento ovocitário, como ovócito atrésico, corpos marrons e células 
foliculares. 
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE LEISHMANIA CHAGASI EM CÃES 
SOROPOSITIVOS E OS ASPECTOS AMBIENTAIS E SANITÁRIOS EM MOSSORÓ, RIO 

GRANDE DO NORTE. 

 
Marcos Antonio de Souza1; Renan Flávio de França Nunes2; Maria Jocileide de Medeiros Marinho3; 

Wogelsanger Oliveira Pereira4; Paula Vivianne Souza de Queiroz Moreira5 
 
 

RESUMO: Este trabalho objetiva identificar a infecção por Leishmania chagasi em amostras de 
sangue periférico de cães soropositivos para Leishmania, recolhidos pelo Centro de Controle de 
Zoonoses, oriundos da zona Oeste do município de Mossoró/RN, região de alta prevalência da 
doença. Arrolou-se, durante o período de agosto de 2011 a Julho de 2012, um total de 23 cães 
soropositivos para Leishmania. Para cada cão foi coletado 10 ml de sangue e, após extraído o 
material genômico, aplicou-se o método de PCR utilizando oligonucleotídeos complementares de 
seqüências de DNA do minicírculo do cinetoplasto da Leishmania. O diagnóstico molecular dos 
cães em relação a sua procedência e variáveis estudadas foi analisado pelo teste Qui-Quadrado, 
SPSS 22.0, considerando um nível de significância p<0,05. Ao exame clínico 43,4% dos animais 
foram classificados como polissintomáticos e o teste molecular revelou uma presença de 73,95% de 
positividade entre os cães. A referida zona apresenta um quadro higiênico-sanitário que favorece a 
proliferação da doença. A PCR se configura, frente as limitações dos métodos convencionais, como 
alternativa no diagnóstico da infecção, podendo predizer um diagnóstico precoce.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cães; Diagnóstico Molecular; Leishmaniose Visceral.  

 
INTRODUÇÃO 

A leishmaniose visceral (LV) é causada por um protozoário heteroxênico da espécie 
Leishmania chagasi, sendo transmitida principalmente pela picada de flebotomíneos da espécie 
Lutzomyia longipalpis, onde o cão é o principal reservatório doméstico do parasita (Alvarenga et 
al., 2010; Queiroz et al., 2010; Souza et al., 2010).  

Na região Nordeste a LV se apresenta, há muitos anos, sob a forma endêmica (Ximenes et al., 
2000). De acordo com a classificação epidemiológica do Estado do Rio Grande do Norte o 
município de Mossoró é considerado de transmissão intensa, com destaque para o perímetro 
urbano, e em especial os bairros da Zona Oeste, contribuindo nos últimos 4 anos com 50% dos 
casos de LV diagnosticados no Estado. Tem-se observado também, neste período, um crescimento 
considerável na taxa de infecção canina atingindo 68.2% em 2009 (SINAN, 2011). Ainda, um 
monitoramento realizado no município no período de 2005-2007 (SINAN, 2011) mostrou que o 
vetor Lu. longipalpis  está  presente  todos  os  meses  do  ano,  não  apresentando    sazonalidade  
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conforme observada em outras áreas (Marzochi et al., 1985; Ximenes et al., 1999), podendo 
resultar em transmissão contínua de Leishmania para novos animais ou humanos (Amora et al., 
2012; Matos et al., 2012; SINAN, 2011).  

Um diagnóstico precoce e preciso da infecção canina, particularmente antes do aparecimento 
dos sintomas e, em alguns casos, mesmo antes da soroconversão, pode ser crítico para controlar a 
propagação da doença, tendo em vista que nenhum efeito consistente tem se obtido na redução da 
incidência da LV apesar da eutanásia dos cães soropositivos e da aplicação de inseticida nos 
imóveis das áreas de transmissão como recomendam as políticas de controle da doença no Brasil 
(Ministério da Saúde, 2010).  

O diagnóstico clínico no cão é difícil não somente em virtude da ausência de sinais como 
também pela presença de sintomas comuns a outras moléstias. Os testes sorológicos como RIFI e 
ELISA são amplamente utilizados no diagnóstico da LV canina no Brasil por apresentarem alta 
sensibilidade e especificidade, embora cães assintomáticos possam demonstrar resultados falso 
negativos (Almeida et al., 2005) e reações cruzadas com outros tripanosomatídeos ou outras 
espécies de Leishmania, limitando o diagnóstico sorológico (Oliveira et al., 2009).  

Considerando as limitações dos métodos de diagnóstico convencionais, as técnicas 
moleculares se configuram como alternativas na detecção da infecção leishmaniótica, independente 
da imunocompetência ou da história clínica do paciente, o que representa um ponto importante para 
melhorar a efetividade das estratégias de controle da doença (Weiss, 1995). O advento da 
amplificação de diminutas quantidades de DNA através da reação da polimerase em cadeia (PCR), 
por (Saiki et al., 1988), apresenta grande aplicabilidade no diagnóstico da LV, a partir de 
oligonucleotídeos desenhados para amplificar regiões específicas do DNA do cinetoplasto e/ou 
cromossomo de Leishmania, tornando a PCR um método rápido e sensível no diagnóstico da 
infecção, podendo ser realizada no sangue periférico, em aspirados esplênicos e de medula óssea, 
além disso, pode ser utilizada em estudos epidemiológicos, porém ainda em nível experimental 
(Smyth et al., 1992; Tavares; Fernandes; Melo, 2003). Nesse contexto objetivou-se identificar a 
infecção canina por Leishmania chagasi empregando-se a técnica molecular de PCR em sangue 
periférico de cães soropositivos recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses de Mossoró, 
associando a infecção às condições higiênico-sanitárias e aos parâmetros de distúrbios ecológicos 
antrópicos na Zona Oeste do Município, ambiente de maior prevalência da doença. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado na Zona Oeste do município de Mossoró, 
durante o período de agosto de 2011 a julho de 2012. Mossoró localiza-se na região Oeste do 
Estado do Rio Grande do Norte, à 5º11’15” de latitude sul e 37º20'39" de longitude e compreende 
uma área total de 2.108,9 km2, com clima semi-árido e temperatura média de 29ºC. Caracteriza-se 
como uma cidade tipicamente urbana, com crescimento econômico evidente no Estado, e uma 
densidade demográfica de 101,90 hab/km (Amora et al., 2012; Drumond & Lima, 2011). 

Os animais incluídos no estudo foram oriundos de bairros da Zona Oeste do Município de 
Mossoró, tendo em vista que essa região concentra o maior número de casos de LV canina na 
cidade (Matos et al., 2012). A amostra foi composta por vinte e três cães capturados pelo Centro de 
Controle de Zoonoses de Mossoró (CCZ) com diagnóstico positivo para Leishmania através das 
técnicas sorológicas de ELISA (Ensaio Imunoenzimático) e RIFI (Reação de Imunofluorescência 
Indireta) de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. Cada animal participante da 
pesquisa recebeu um número identificador, registrando-se os dados do referido animal, tais como: 
nome, sexo, idade, raça e endereço do proprietário. Os cães foram agrupados por faixa etária, sendo 
considerados jovens aqueles com até dois anos de vida; adultos com idades entre dois e oito anos, e 
senis com idades superiores a oito anos. Após a identificação, os cães foram submetidos ao exame 
clínico, onde avaliou-se a presença dos sinais sugestivos de LV (perda de peso, unha grande, 
alopecia, conjuntivite, dermatites e úlceras). Os animais foram classificados clinicamente segundo 
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modelo empregado por Quinnell et al., (2003), onde cada sinal foi medido em uma escala semi-
quantitativa de 0 a 3 (0= ausente; 1= fraco; 2= moderado e 3= severo) e a soma dos valores 
representou o escore clínico global. Cães com escore entre 0-2 foram classificados como 
assintomáticos; escore entre 3-6 (oligossintomáticos) e escore entre 7-18 (polissintomáticos).  

Amostras de cinco a dez mililitros de sangue, de acordo com o peso estimado do animal, 
foram colhidas da veia radial ou femoral dos cães recrutados no estudo utilizando material 
descartável. Em seguida as amostras foram acondicionadas em tubos estéreis identificados e com 
anticoagulante (EDTA) para a extração do DNA (Grimberg, et al., 1989). Para a reação em cadeia 
da polimerase (PCR) foram utilizados oligonucleotídeos complementares de seqüências de DNA do 
minicírculo do cinetoplasto da Leishmania, conforme descrito por Smyth et al., (1992). O DNA 
molde (5µl) foi adicionado a uma mistura de 15,45µl de água miliQ autoclavada, 2,5µl de tampão 
NEB 10x concentrado, 1,0µl de dNTP, 0,5µl de primer FW (5’-GGG GTT GGT GTA AAA TAG-
3’) e 0,5µl de primer RV (5’- CCA GTT TCC CGC CCC G-3’) e 0,05µl de Taq polimerase. As 
amostras passaram pelos seguintes passos: 94°C por 2 minutos, e, em seguida, submetidas a 30 
ciclos de desnaturação: 94°C por 30 segundos, anelamento a 58°C por 30 segundos e extensão final 
a 68°C por 2 minutos, seguido por 68°C durante 5 minutos, e 10°C por 10 minutos. 

 A identificação do produto da PCR foi realizada por eletroforese em gel de agarose 1% e 
tampão TBE uma vez concentrado adicionando-se 1µl de brometo de etídio. Um volume de 5µl do 
DNA amplificado misturado a 2µl de Dye foi aplicado no gel. Um controle negativo (água) da 
reação e um controle positivo (DNA de Leishmania) foram utilizados em cada experimento. O gel 
foi submetido à corrente constante de 100V e 0,6A durante 30 minutos. A visualização do 
fragmento de 805pb foi possível pela absorção da luz ultravioleta e a fotodocumentação foi 
realizada através do transiluminador L.Pix Loccus Biotecnologia®. O produto da PCR foi analisado 
comparando o seu tamanho ao marcador padrão de 100pb.  

Visitas in loco foram realizadas para avaliar a presença de aspectos como nível de 
urbanização, presença de terrenos baldios, vegetação, presença de cães e outros animais de rua, de 
acordo com Bigeli, et al., (2012). As informações obtidas foram registradas em planilhas e, em 
seguida, fotodocumentadas através de uma câmera digital. Os dados com relação aos parâmetros 
higiênico-sanitários da Zona Oeste do Município de Mossoró como tratamento de água no 
domicílio, destino do lixo e destino dos dejetos (fezes/urina) foram fornecidos pela Gerência 
Executiva de Saúde do Município referente ao ano de 2011. O diagnóstico molecular dos cães em 
relação a sua procedência e variáveis estudadas foi analisado pelo teste Qui-Quadrado, do programa 
SPSS 22.0, considerando um nível de significância p<0,05. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após o exame clínico dos 23 cães estudados, 6 (26,0%) foram classificados como 
assintomáticos; 7 (30,4%) apresentaram-se oligossintomáticos e os demais (10;43,4%) foram 
considerados no momento da avaliação clínica como polissintomáticos. Deve-se considerar que se 
trata de uma população previamente selecionada por apresentar resposta sorológica positiva para L. 
chagasi e que, além disso, reside em uma área de endemicidade recente, onde os animais se 
encontram frequentemente expostos e reexpostos à infecção por Leishmania e por outros agentes 
infecciosos, o que favorece o aparecimento de sinais clínicos sugestivos de LV.   

Entre os cães polissintomáticos a sintomatologia mais evidente foi a dermatite, presente em 
90% dos animais (p=0,001). Por outro lado, unha grande foi identificada como o sinal clínico mais 
prevalente entre os classificados como oligossintomáticos, cursando em 42,9% dos cães desse grupo 
(p=0,023). Embora a infecção por Leishmania frequentemente não coincida com doença clínica 
(Miro et al, 2008) e que em geral apenas um terço dos cães apresentem quadro clínico sugestivo de 
LV (Fisa et al, 1999), é importante considerar que os cães soropositivos apresentam chances mais 
elevadas de desenvolverem sinais clínicos da doença em relação aos animais não infectados.  
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No tocante à idade, 3 animais constituíram o grupo dos senis (13,0%); 5 cães foram 
classificados como jovens (21,7%) e 15 (65,2%) apresentaram idades que os identificaram como 
adultos. A maior incidência de adultos entre os cães positivos está relacionada provavelmente ao 
desenvolvimento de uma maior resistência ou cura espontânea da infecção nas áreas endêmicas 
(Julião et al., 2007). Em relação ao sexo a maior prevalência entre os cães foi de machos 16 
(69,5%). O fato da população canina encontrar-se constituída por machos em sua maioria, ocorre 
em virtude da preferência das pessoas em relação a este sexo, considerando que os machos são 
preferencialmente utilizados em atividades de caça e guarda, podendo justificar os nossos achados. 
Adicionalmente, evidências indicam que a testosterona é imunossupressora e pode promover a 
produção de citocinas Th2, o que os tornariam mais susceptíveis (Snider et al., 2009). Os poucos 
estudos que avaliaram características fenotípicas como fatores de risco para a incidência da LV 
canina no Brasil, até o momento, apresentaram-se divergentes. Enquanto alguns autores não 
evidenciaram predisposição sexual, racial ou etária relacionada com a infecção (Almeida, et al., 
2009; Gontijo; Melo, 2004), outros relataram uma positividade significativa entre cães adultos, 
machos e sem raça definida (Julião et al., 2007; Oliveira et al., 2010; Queiroz et al, 2009). 

A análise molecular, a partir da PCR das 23 amostras obtidas de cães soropositivos, 
evidenciou a presença de DNA de Leishmania chagasi em 17 animais (73,95%) (Figura 1). Entre os 
animais com diagnóstico molecular positivo os principais sinais clínicos observados foram perda de 
peso (58,8%), unha grande (35,3%) e dermatite (35,3%). Dos cães com diagnóstico molecular 
negativo, 50% encontravam-se polissintomáticos (p=0,033). Embora os machos tenham 
apresentado, sob a ótica molecular, um percentual maior de infecção (68,8%), não houve diferença 
significativa quanto à distinção de sexo entre os animais com resultado positivo (p=0.375). 

 

 
 

 

FIGURA 1- Perfil eletroforético em gel de agarose 

 
Os resultados observados através do diagnóstico molecular evidenciaram um percentual de 

infecção por L. chagasi de 73,95% entre os 23 cães soropositivos recolhidos pelo CCZ de Mossoró. 
Alguns fatores podem limitar o diagnóstico sorológico e explicar o potencial para resultados falso-
positivos como as reações cruzadas com outros tripanosomatídeos por compartilharem vários 
antígenos, considerando a utilização de antígenos não purificados na sorologia (Ferreira et al., 
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2007). Por outro lado, resultados falso-negativos podem ser obtidos de cães infectados 
assintomáticos (Oliveira et al., 2009). Além disso, em humanos os métodos imunológicos podem 
falhar na distinção entre infecções passadas ou atuais, sendo inapropriados para avaliar a infecção 
em pacientes imunocomprometidos. Apesar da alta prevalência de LV canina em Mossoró, não se 
deve descartar a possibilidade de infecção por L. braziliensis e por T. cruzi nos cães, pois, em locais 
como a região Oeste do Estado do RN existe a presença de Trypanosoma cruzi e outras espécies de 
Leishmania relacionadas à leishmaniose tegumentar.    

Em decorrência da sensibilidade limitada dos métodos convencionais, a PCR tem se tornado 
progressivamente a técnica indicada para diagnóstico da leishmaniose (Bigeli et al. 2012). Há uma 
corrente crescente que enfatiza o uso potencial deste procedimento em programas de vigilância e 
controle da LV, contribuindo para que as condutas sejam mais rápidas, principalmente na detecção 
de novos focos, inclusive em cães assintomáticos (Bigeli et al. 2012; Lima Jr. et al., 2009; Pereira-
Chioccola, 2009). No entanto, esta técnica ainda é onerosa, não fazendo parte da rotina de muitos 
laboratórios e também não se encontra padronizada pelo Ministério da Saúde no Brasil para essa 
finalidade (Queiroz et al., 2010). 

A partir da análise dos dados higiênico-sanitários do município e da visita in loco, os 
aspectos observados nos bairros que compõem a zona Oeste foram: (i) Ausência de um sistema de 
coleta de esgoto eficiente, onde se predomina a modalidade de fossa séptica (83,98%); (ii) Consumo 
de água sem tratamento em cerca de 35% da população; (iii) Baixo grau de urbanização da região, 
onde em média, 50% das ruas são pavimentadas; (iv) Um sistema de coleta de lixo satisfatório, 
cobrindo 95% da população estudada; (v) Grandes e numerosos terrenos baldios possuindo 
vegetação alta, utilizado pela população como aterro para lixo doméstico e restos orgânicos; (vi) 
Presença elevada de cães vadios por todos os bairros da região (Tabela 1). 

 

 
  

A elevada prevalência de LV na região, assim como em outras áreas do País, está associada 
às condições socioeconômicas e ambientais locais e aos hábitos de vida da população como 
condições precárias de habitação, promotoras do desenvolvimento do vetor, além da falta de 
saneamento básico e coleta de lixo esporádica, que fornecem os microambientes ideais para 
reprodução do flebotomíneo (Duarte et al, 2008). Esses fatores de risco associados à presença do 
parasita nas populações humana e canina foram observados na zona Oeste do município, aliado 
ainda à presença maciça do flebotomíneo durante todo o ano e as altas temperaturas anuais, o que 
favorece, ainda mais, a proliferação dos vetores no peridomicílio e intradomicílio (Amora et al., 
2010). 
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CONCLUSÃO 
 
Considerando a endemicidade da L. chagasi no Município de Mossoró, que tem se tornado um 

problema sério de saúde pública na cidade e no Estado, o trabalho reforça a necessidade do 
desenvolvimento de mais pesquisas científicas com o intuito de diminuir a taxa de infecção canina a 
níveis abaixo do limiar no qual esta espécie canina parece contribuir de forma determinante para a 
infecção em humanos, o que representaria um importante ponto para melhorar a efetividade das 
estratégias de controle da doença. 
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INVESTIGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS DA AIDS NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE: UMA RETROSPECTIVA ENTRE OS ANOS 2000 E 2009 

 
Ricardo Augusto de Medeiros Souza1; Wogelsanger Oliveira Pereira2 

 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil epidemiológico da AIDS no Rio Grande do Norte, buscando-
se determinar as principais tendências da doença. Dados secundários, referentes aos anos de 2000 a 2009, provenientes 
do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do RN, foram catalogados e analisados no programa SPSS 
21.0 e foi realizado estudo de série temporal de pacientes adultos portadores da doença no Estado. Esses números foram 
agrupados conforme sexo, faixa etária, município de residência e categorias de exposição. Os resultados mostram 
perspectivas de crescimento da epidemia no Estado potiguar, categorizados em: (i)tendências de feminização; (ii) 
redução da razão entre os gêneros quanto à infecção; (iii) interiorização, com uma abrangência de 80% dos municípios 
em todo o estado do RN; (iv) aumento dos óbitos entre 2004 e 2009; (v) maior concentração de casos entre 20 e 49 
anos; (vi) crescimento em maiores de 50 anos; (vii) predominância de exposição via transmissão sexual; (viii) com 
possível processo de pauperização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Feminização; Heterossexualização; Interiorização; Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros casos de AIDS no Brasil foram diagnosticados nas cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro, região Sudeste, no início da década de 1980. Considerando-se a história natural da 
doença, acredita-se que o HIV foi introduzido no País na década de 1970, disseminando-se com 
diferentes padrões por todo o território nacional de forma insidiosa e progressiva nas décadas 
seguintes (FERREIRA, 2003). A princípio, mostrou-se como uma epidemia "concentrada", 
mantendo uma taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população geral em níveis menores do 
que 1%. Nesse período os subgrupos populacionais sob maior risco à infecção pelo HIV eram 
homens que faziam sexo com homens (HSH), usuários de drogas injetáveis (UDI), brancos com 
elevada escolaridade e que residiam nas grandes cidades da região Sudeste do país (BARBOSA et 
al., 2009; STEPHAN et al., 2010). 

Os novos números da AIDS (doença já manifesta) no Brasil, atualizados até junho de 
2010, contabilizam 592.914 casos registrados desde 1980. A epidemia continua estável. A taxa de 
incidência oscila em torno de 20 casos de AIDS por 100 mil habitantes. Em 2009, foram notificados 
38.538 casos da doença (SILVA et al., 2009).  

Observando-se a epidemia por região em um período de 10 anos (1999 a 2009), a taxa 
de incidência no Sudeste caiu (de 24,9 para 20,4 casos por 100 mil habitantes). Nas outras regiões, 
cresceu: 22,6 para 32,4 no Sul; 11,6 para 18,0 no Centro-Oeste; 6,4 para 13,9 no Nordeste e 6,7 
para 20,1 no Norte. Vale salientar, que o maior número de casos acumulados está concentrado na 
região Sudeste (58%) (STEPHAN et al., 2010). Assim, observa-se um aumento considerável na 
participação do Nordeste no cenário nacional da AIDS.    

Apesar da bibliografia vasta sobre a enfermidade no cenário nacional, até o presente 
momento, nenhum estudo específico foi realizado acerca da realidade da distribuição e evolução da 
AIDS no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Dessa forma, nosso trabalho se propõe avaliar a
distribuição dos números de AIDS nas diferentes mesorregiões e municípios, comparando-se os 
dados obtidos com os valores nacionais conforme incidência, mortalidade, gênero e faixa etária. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de dados solicitados à Secretaria de Saúde 

Pública do RN – Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, em conjunto com as informações 
dos Boletins Epidemiológicos do Programa Estadual DST/AIDS – Hepatites Virais. Como fontes 
secundárias, foram utilizados os boletins epidemiológicos emitidos pelo Ministério da Saúde (MS). 
Para averiguar o panorama da doença no RN e Brasil foram investigados dados provenientes de 
publicações oriundos das bases de dados Scielo e Pubmed e livros-texto da área. 

Para a coleta de informações junto às fontes primárias (boletins epidemiológicos do 
RN) foram considerados os casos de AIDS notificados e identificados pela Secretaria de Saúde 
Pública do RN, por ano de diagnóstico, estratificados em município de residência, sexo e faixa 
etária. A série histórica ficou compreendida entre 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2009. 

O universo do estudo é composto por homens e mulheres, notificados como casos de 
AIDS, divididos nos diversos estratos etários, residentes no RN, região Nordeste do Brasil, com 
extensão territorial de 52.797km2. Possui 167 municípios, população de 3.168.133 habitantes e 
densidade demográfica de 60,01 habitantes/km. Os dados oriundos desse estudo inicial foram 
agrupados, comparados com dados de outros estados e apresentados em forma de tabelas e gráficos 
sendo utilizado o SPSS, versão 22.0. 

Essas construções procuraram descrever o perfil da epidemia de AIDS no estado do RN, 
articulando o material produzido com os termos heterossexualização, feminização, incidência, 
mortes pela doença, interiorização e faixa etária dos acometidos pela patologia no transcorrer desta 
epidemia, na tentativa de conhecer as alterações de seus padrões epidemiológicos. 

Os dados foram organizados a luz da análise descritiva com a investigação das medidas de 
tendência central da distribuição das freqüências estudadas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(CEP/UERN) sob o protocolo de 075/11. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Incidência 

Foram registrados 357.474 casos de AIDS notificados no período de 2000 a 2009 no 
Brasil, com a taxa de incidência (casos por 100 mil habitantes) maior no ano de 2002 (21,7) e 
menor em 2001 (18,4). No período de tempo considerado, o Nordeste registrou 52.389 casos, 
totalizando, aproximadamente 14,65% do número nacional. No que tange à taxa de incidência, essa 
região brasileira teve sua menor estatística no ano de 2000 (7,0) e maior em 2009 (13,9). 
Diferentemente da tendência brasileira, que é de estabilização do número de casos, observa-se 
nesses dados um prospectivo de crescimento da AIDS no Nordeste. 

A epidemia de AIDS no RN contabilizou um total de 2231 casos na faixa temporal 
considerada. Houve crescimento da epidemia nesse período (Figura 1). Houve uma média de 250 
casos ao ano, com tendência à estabilização nos últimos 3 anos (2007 a 2009). Excetuando-se o 
período de 2001 a 2004, pode-se concluir que o RN encontra-se na faixa característica de incidência 
do Nordeste, com similaridade ainda nas tendências, salvo a estabilização supracitada. 
Estabelecendo-se comparativo entre a incidência (por 100.000 habitantes) do RN (valor de 8,9) e 
outros Estados brasileiros de maior (Rio Grande do Sul - 47,5) e menor (Acre - 6,4) índices, 
verifica-se elevada discrepância frente àquele e uma relativa proximidade com este. 
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Figura 1 -Número de Casos de AIDS identificados no RN distinto entre os sexos entre os anos de 2000 e 2009. 
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDS- 
Hepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico). 

 
Feminização e Heterossexualização da AIDS 

Desde 1993, a epidemia de AIDS vem crescendo de forma considerável entre as 
mulheres, em decorrência da transmissão heterossexual, principal modalidade de exposição ao HIV 
para o conjunto de casos notificados nesse gênero, superando as categorias "homossexual" e 
"bissexual" (GARCIA et al., 2010). A heterossexualização continua a crescer, sendo o principal 
fator para a feminização da epidemia do HIV/AIDS. A transmissão perinatal é uma conseqüência 
dramática do envolvimento da mulher na epidemia, trazendo à tona o problema da orfandade 
(GALVÃO et al., 2004; SANTOS et al., 2002) . Essa dinâmica gera um novo agravante na 
epidemia, pois imprime no governo a necessidade de se elaborar políticas públicas voltadas para 
essas crianças. 

No Brasil, de 1980 até junho de 2009, foram identificados 356.427 casos de AIDS no 
sexo masculino e 188.396 no sexo feminino. Observa-se que a razão de sexo diminui 
consideravelmente do início da epidemia para os dias atuais. Em 1986, a razão era de 15,1:1 e, a 
partir de 2002, estabilizou-se em 1,5:1. O decréscimo da razão masculino/feminino de casos e de 
óbitos e o fato da AIDS figurar entre as principais causas de mortalidade nas mulheres em idade 
fértil demonstram, inequivocamente, a magnitude com que a AIDS tem atingido a população 
feminina (SANTOS et al., 2002). Desde meados dos anos 1990, o aumento do número de casos na 
população feminina tem sido um fenômeno mundial, mas em nenhum outro país foi tão rápido 
quanto no Brasil (GARCIA et al., 2010). 

No estado do RN, observa-se o mesmo padrão tendo em vista a alteração da razão de 
sexo de 20 homens:1 mulher em 1989 para 2,1: 1 em 2009. No entanto, salvo as variáveis 
demográficas de cada município, bem como a população masculina flutuante em outros, observa-se, 
em linhas gerais, tendência para a estabilização desta razão atualmente (Figura 1). 

A via sexual foi a forma de exposição à epidemia predominante no estado do RN em 
adultos (1715 pessoas) entre 2000 e 2009. Tal situação corrobora com dados nacionais, sendo a 
variável heterossexual a que apresenta maior freqüência (61,3%), com tendência de crescimento a 
partir de 2007. As categorias homossexual (18,7%) e bissexual (8,3%), apesar de não apresentarem 
tendência relevante de crescimento, representam 27% dos casos notificados. Esse dado denota a 
vulnerabilidade dessas populações e a necessidade do fortalecimento de ações específicas, como 
exemplo as ações do Plano Estadual de Enfrentamento da Epidemia entre Gays, HSH e Travestis. 

Os casos classificados como ignorados, representando cerca de 11,08% representam a 
não definição da categoria de exposição a que a pessoa se identifica. Pode ser atribuído a isto não só 
as dificuldades pessoais do sujeito, como também à subnotificação, apontando a necessidade de 
ações direcionadas à diminuição do estigma e da discriminação relacionadas à orientação sexual. 
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Somente cerca de 0,6% dos casos restantes admitiram que adquiriram a doença em decorrência 
exclusiva do uso de drogas. 
 
Faixa Etária da AIDS no Rio Grande do Norte 

O considerável aumento no número de casos de AIDS, entre adultos mais velhos, tem 
sido relatado em todo o mundo (ARAÚJO et al., 2007). No Brasil, a taxa de incidência para esta 
faixa de idade foi de 15,7 por 100.000 habitantes, no ano de 2006, e vem apresentando tendência de 
crescimento em todas as regiões do país (TOLEDO et al., 2010). 

Os idosos, geralmente, possuem escassas informações sobre doenças de transmissão 
sexual, a AIDS em especial, e sobre as ações e percepções que direcionam seus comportamentos em 
saúde (ARAÚJO et al., 2007; PRAÇA et al., 2010). E como decorrência dessa baixa percepção de 
vulnerabilidade pelos mais velhos, tem-se como resultado, a pequena demanda pelo teste anti-HIV, 
ocasionando subnotificação e indeterminação das taxas de infecção para este grupo (TOLEDO et 
al., 2010). 

Outra característica do processo de mudança no perfil da epidemia é o persistente 
aumento do número de casos entre pessoas com 30 anos ou mais. A velocidade com que a epidemia 
de AIDS se expande tem decrescido entre os homens de 13 a 34 anos, mas não entre mulheres dessa 
faixa etária (GARCIA et al., 2010). 

No Estado do RN, observa-se na distribuição da AIDS de acordo com a faixa etária 
(Figura 2), uma maior concentração de casos se apresenta na faixa etária compreendida entre 20 e 
49 anos (81%), seguindo a mesma tendência nacional. Há ainda um crescimento dos casos em 
maiores de 50 anos, passando de 13 casos do total de notificações no ano 2000 para essa idade para 
55 em 2008 e 53 em 2009. Essa condição pode ser explicada pelo aumento da atividade sexual das 
pessoas nessa faixa de idade, fato comprovado por um estudo sobre o comportamento da população 
sexualmente ativa, realizado pelo Programa Nacional de DST/AIDS em 2003. O resultado da 
investigação mostrou que 67,1% das pessoas entre 50 e  59 anos e 39,2% das pessoas acima de  60 
anos estão sexualmente mais ativos, e a proporção de homens sexualmente ativos com mais de 
50 anos de idade é duas vezes maior que a quantidade de mulheres da mesma faixa etária (OLIVI et 
al., 2008).  Assim, é mito pensar que os idosos não fazem sexo e não usam drogas, a despeito de 
poucas campanhas de prevenção dirigidas a essa população.  
 

 
Figura 2- Distribuição dos Casos de AIDS em Adulto no RN por faixa etária de 2000 a 2009. 
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDS- 
Hepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico). 
 

O crescimento do número de infecções por HIV/AIDS em pessoas com 60 anos ou mais 
resulta numa das mais novas características da epidemia. Faz-se assim, necessário a promoção de 
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campanhas de prevenção à DST/AIDS direcionadas a esse segmento, proporcionando assim 
qualidade de vida para os idosos (ARAÚJO et al., 2007). 
 
Mortalidade da AIDS 

 Sabe-se que a mortalidade relacionada a infecções oportunistas e condições 
associadas ao HIV diminuíram substancialmente entre os Pacientes infectados devido a ação eficaz 
de terapia anti-retroviral (HAART) . Como os pacientes com HIV estão vivendo mais, acabam 
apresentando risco crescente de desenvolvimento de complicações não-infecciosas e outras 
comorbidades (AKGÜN et al., 2011). 

No início de 1980, um diagnóstico da AIDS era pensado como sinônimo de morte. 
Hoje, com os tratamentos disponíveis, a expectativa de vida das pessoas infectadas pelo HIV se 
aproxima da idade comparável a pessoas não infectadas (KATZ, 2010). Como parte da política 
nacional de livre acesso aos serviços de saúde e medicamentos, a terapia é oferecida para toda a 
população com indicação de tratamento, o que possibilitou uma diminuição de 33% da mortalidade 
após a introdução do HAART (GEOCZE et al., 2010). 

No estado do RN, pode-se verificar (Figura 3) que apesar da queda nos óbitos observada 
entre 2001 e 2004, fato explicado seguramente pela implementação da HAART no Estado, há uma 
crescente tendência de aumento dos óbitos entre 2004 e 2009. O aumento dessa mortalidade pode 
ser atribuído ao diagnóstico tardio, em função de uma redução ao tratamento indicado pela 
dificuldade da população no acesso aos serviços especializados, principalmente na região 
metropolitana. É válido salientar a adesão à HAART melhora os resultados clínicos, controla o 
avanço da doença e diminui a taxa de mortalidade, o que, supostamente, pode resultar em uma 
melhoria da qualidade de vida dos pacientes (GEOCZE et al., 2010). 
 

 
Figura 3- Casos de AIDS e Óbitos por AIDS no RN (2000 a 2009) 
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDS- 
Hepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico). 
 
Interiorização da Epidemia 

Mesmo a epidemia de AIDS ainda estando concentrada nos grandes centros urbanos 
brasileiros, principalmente nos municípios de grande e médio porte da região centro-sul do país, a 
participação proporcional dessas cidades tem sido reduzida ao longo dos anos (FONSECA et al., 
2007). 

Embora o RN ocupe a 22ª posição entre os estados do país com a maior incidência de 
casos de AIDS registrados desde 1980, o estado potiguar está entre aqueles com maior número de 
cidades de pequeno porte com epidemias de AIDS que cresceram acima da média nacional, ficando 
atrás apenas do Mato Grosso (GRANGEIRO et al., 2010). Esse dado justifica a necessidade de se 
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gestar e concretizar as políticas de prevenção de AIDS/DST no interior do estado do RN, como 
forma de se prevenir uma ainda maior prevalência desse problema nessas localidades. 

Ao longo desses últimos 10 anos, observa-se no RN uma tendência de interiorização da 
epidemia, pois 55% dos municípios eram atingidos em 1999 contra os atuais 80%. A figura 4 
evidencia a distribuição dos casos de AIDS, entre 2000 e 2009 na capital e as demais cidades do 
estado.  Analisando-o, observa-se que, a partir de 2004, ocorre crescimento do número de casos 
diagnosticados no interior do estado. 
 

 
Figura 4 - Comparação do número de casos de AIDS entre a capital do RN e os demais municípios, 2000-2009. 
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDS- 
Hepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico). 

 
Dos 10 municípios com o maior número de casos, 4 são da região metropolitana e os 

demais, como Mossoró (236), Ceará-Mirim (54), Areia Branca (35), Macau (33), Santa Cruz (27) e 
Caicó (23) não fazem parte dela, revelando a descentralização da doença. Destaque para Mossoró, 
2º lugar em número de casos além de registrar um dos crescimentos mais exacerbados da taxa de 
incidência. 

Comparando-se as demais variáveis entre a capital e o interior, observaram-se algumas 
tendências, com exceção da faixa etária cujo padrão foi similar ao geral do estado. Apesar da 
incidência e da mortalidade apresentar valores absolutos mais elevados na capital, o interior 
registrou um crescimento muito maior no período. A razão homem mulher foi nitidamente maior na 
capital na maioria dos anos da série temporal. Esses resultados mostram a heterossexualização 
como fator preponderante de transmissão da doença no interior e sua falta de condições para lidar 
com o crescimento dos casos de AIDS.  

A importância de se conhecer essa situação reside no fato de que os pacientes residentes 
em municípios de pequeno porte precisam se deslocar para serviços de referência do SUS em 
centros urbanos de maior porte, acrescentando maior vulnerabilidade ao doente da AIDS (REIS et 
al., 2008). 

 
CONCLUSÕES 
 

As desigualdades da sociedade brasileira favorecem a difusão da infecção pelo HIV no 
país. A forma de organização social do espaço e as desigualdades econômicas e culturais vistas no 
interior da estrutura da sociedade brasileira, são os principais fatores que têm determinado e 
condicionado a receptividade e a vulnerabilidade à manutenção e difusão da epidemia de doenças 
transmissíveis no país (Silva, L.C.F. et al., 2009). 

Apesar deste trabalho não ter apresentado as curvas de tendência estratificadas por 
escolaridade tendo em vista a escassez de dados a respeito, as evidências da "pauperização" da 
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epidemia já estão bem documentadas, como a população negra remanescente de quilombos, que 
historicamente representa um segmento da população mais vulnerável pelas dificuldades de acesso 
às ações de saúde, bem como à informação sobre a epidemia (DOURADO et al., 2006; Silva, 
M.J.G. et al., 2010). A política nacional de controle da AIDS deverá desenvolver programas 
voltados para os segmentos da população em situação de pobreza, que reflitam as várias epidemias, 
nas distintas regiões do País, para as quais são requeridas respostas particulares e diversificadas 
(DOURADO et al., 2006). 

Esse estudo, ainda, possibilita o desenvolvimento de análises mais profundas sobre os 
fatores envolvidos na epidemiologia de pacientes com HIV/AIDS. Algumas tendências que 
caracterizam a epidemia são aqui observadas, como a perspectiva de crescimento da epidemia no 
RN, a feminização, a heterossexualização, a interiorização da doença, a mortalidade e faixa etária 
das pessoas acometidas pela AIDS.  

Conforme se conclui, os vários fatos identificados por este estudo devem ser 
aprofundados sobremaneira, incentivando pesquisas no tocante a vulnerabilidade populacional 
relacionadas à infecção pelo HIV, de uma maneira que abordem as peculiaridades de cada região, 
pois os padrões de disseminação da doença estão fortemente ligados as características regionais, e 
são poucos os trabalhos que investigaram as relações existentes entre a epidemia de AIDS e os 
contextos municipais (GRANGEIRO et al., 2010). Desse modo, será possível o monitoramento do 
comportamento sexual de risco, com vistas à intervenção na epidemia, e, conseqüentemente, 
redução da morbimortalidade por AIDS. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE UMA ÁREA INSERIDA NO BIOMA 
CAATINGA – RN 

 

Pedro Teófilo Silva de Moura1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Leonardo 
Fernandes França3; Kamila Barbosa dos Santos1 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo, inventariar a avifauna em uma área 
inserida na Caatinga, a fim de estipular o grau de relevância da área, assim como o seu 
nível de conservação, baseando-se na diversidade da avifauna local e levando-se em 
conta as espécies endêmicas e em risco de extinção. A área de estudo foi uma fazenda 
na zona-rural de Mossoró, RN que é banhada pelo rio do Carmo e um dos seus afluentes 
temporários. A propriedade possui uma área de 355,02ha. O levantamento ocorreu 
durante o decorrer de um ano, compreendendo um período chuvoso e um período seco, 
possibilitando investigar a sazonalidade das espécies. Em expedições quinzenais a área 
foi percorrida através de trilhas e estradas já existentes no local, sempre em dois turnos 
para cada semana de estudo, sendo um pela manhã e outro turno à tarde. Ao final, o 
trabalho possibilitou a confecção de uma lista contendo os nomes dos taxa presentes na 
porção da área inventariada, o diagnóstico do período de avistamento das espécies no 
local e uma representação do grau de importância que a área representa na manutenção 
das espécies. 

PALAVRAS-CHAVE: Levantamento; Avifauna; Caatinga. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um rico laboratório para estudos sobre sistemática evolutiva e 
biogeografia de aves tropicais. Apesar de considerado o grupo animal mais bem 
conhecido no que diz respeito à taxonomia, à distribuição geográfica e à história natural, 
há ainda grandes lacunas sobre os dados referentes às aves da Caatinga (PACHECO, 
2003). O estudo e a conservação desse bioma são importantes, uma vez que é o único 
restrito ao território brasileiro, ocupando basicamente a Região nordeste e parte do 
Estado de Minas Gerais (BARROS, 2003).  

Silva et al. (2003) propuseram uma lista abrangendo 510 espécies de aves para a 
Caatinga, distribuídas em 62 famílias, incluindo as espécies que ocorrem em áreas de 
exceção, como brejos florestados e campos rupestres. Em uma das poucas compilações 
de dados sobre ocorrência de Aves da Caatinga Tabarelli e Silva (2003) conseguiram 
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definir 82 áreas prioritárias para a conservação da Caatinga. Este estudo reuniu 
informações sobre ~60% de toda a extensão do bioma mas apenas duas áreas situavam-
se no Rio Grande do Norte. Ambas as áreas foram consideradas de prioridade alta, 
principalmente para a manutenção de espécies endêmicas, em risco de extinção e 
migratórias (Tabarelli e Silva 2003). O Estado possui poucas informações sobre sua 
avifauna, um fato comum em quase todos os outros estados nos quais a Caatinga se faz 
presente. Embora esta listagem represente um importante passo para a descrição da 
biodiversidade de aves do bioma, muitas áreas ainda não incluídas necessitam de 
estudos sobre a riqueza de espécies. 

Tendo em vista que o conhecimento sobre a avifauna que ocorre em fragmentos 
de Caatinga poderá contribuir com informações que viabilizem a melhor definição de 
áreas prioritárias para a conservação do bioma, o presente trabalho utilizou o 
levantamento de aves para inventariar e caracterizar a sazonalidade desse grupo animal 
e ainda obter uma listagem com os taxa endêmicos e em risco de extinção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

· Área de estudo 

O levantamento foi realizado em uma área de Caatinga localizada o Norte da 
Depressão Sertaneja Setentrional , muncípio de Mossoró, RN, (5º 14’ 51.67” S, 37º 15’ 
47.56” W, 50 m a.s.l.). A área de 355,02 ha é banhada pelo Rio do Carmo, que é 
perenizado, e o um dos seus afluentes sazonais. A maior parte da vegetação é do tipo 
arbustiva densa, com a ocorrência esparsa de algumas espécies lenhosas. A caducifólia é 
marcante na paisagem sendo as folhas pratiaente ausentes durante a maior parte da seca. 
A vegetação ciliar é do tipo várzea e com dominância ou ocorrência única de 
Copernicia prunifera (carnaúba).  

· Levantamento: abundância e riqueza de espécies 

O levantamento seguiu a metodologia utilizada por Farias (2007) com algumas 
adequações para o local do presente estudo. A área de estudo foi categorizada em três 
diferentes ambientes: Rio perene (T1) com uma vegetação monoespecífica e áreas 
abertas, rio sazonal (T2) acompanhado de vegetação arbustiva densa com presença de 
Copernicia prunifera e mata característica da Caatinga (T3). Nestes ambientes 
utilizamos estradas e trilhas já abertas previamente marcadas a cada 50m. Os trechos T1 
e T2 formavam um percurso contínuo de 1 km cada e trecho T3 um percurso de 2 km 
formado por duas trilhas descontínuas e 1 km cada.  As trilhas foram percorridos 
sempre com uma velocidade média de 1 km/h. 

Os dados foram coletados em dois períodos discretos do ano com o objetivo de 
investigar a sazonalidade na abundância de indivíduos e na riqueza de espécies. Os 
períodos considerados foram estação seca, sendo a coleta de dados restrita a outubro, 
novembro e dezembro de 2011 e estação chuvosa, ocorrido em março, abril e maio de 
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2012. As coletas foram realizadas quinzenalmente em cada período, das 05:00h as 
10:00h, totalizando 30h de amostragem por trimestre. Para cada registro de aves durante 
uma amostragem foi anotado hora da observação, ponto na trilha, tipo de contato (visual 
e/ou auditivo), espécie e número de indivíduos. 

Os taxa foram identificados seguindo a taxonomia proposta pela 10ª edição da Lista 
das Aves do Brasil emitida pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Para a 
definição das espécies endêmicas da Caatinga, foram usadas as definições de ocorrência 
de Sick (1997). As espécies ameaçadas de extinção foram categorizadas seguindo a 
Instrução Normativa Nº3 de 27 de maio de 2003, que apresenta a lista das espécies da 
fauna brasileira ameaçadas de extinção (MMA, 2003). 

· Análise dos dados: 

A constância de ocorrência foi dada pela proporção do número de avistamentos em 
que se constata a presença da espécie “X” em relação ao número total de avistamentos 
efetuados, de acordo com a fórmula abaixo (Dajoz 1978): 

     C= n/N x 100 

   Onde: 

   C=Constante de ocorrência; 

   n=Número de avistamentos contendo a espécie “X”; 

   N=Número total de avistamentos efetuados. 

De acordo com o valor da constância de ocorrência as espécies foram classificadas, 
segundo DAJOZ (1978) em: 

CONSTANTES= Presentes em mais de 50% dos avistamentos; 

ACESSÓRIAS=Presentes em 25% a 50% dos avistamentos; 

ACIDENTAIS=Presentes em menos de 25% dos avistamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do levantamento das aves locais compilamos uma lista contendo 85 
espécies vistas nos ambientes onde foram determinadas as trilhas (Tabela 1). Durante o 
período de amostragem correspondente ao período seco foram observadas 57 espécies, 
enquanto que no período chuvoso 79 espécies foram observadas. De todas as 85 
espécies listadas, 29 só foram encontradas no período chuvoso e apenas 07 foram 
exclusivamente registras no período seco. 
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Tabela 01- Espécies registradas durante o estudo com os valores percentuais e a 
constância de ocorrência para a estação seca e chuvosa. 

Espécies %de ocorrência 
na estação seca 

% de ocorrência 
na estação 
chuvosa 

Constância 
no período 

seco 

Constância 
no período 
chuvoso 

Agelaioides fringillarius 50,0 33,3 AC AC 
Ammodramus humeralis 66,7 16,7 CO AD 
Aramus guarauna 0,0 33,3 AU AC 
Aratinga cactorum 100,0 100,0 CO CO 
Ardea alba 16,7 0,0 AD AU 
Camptostoma obsoletum 0,0 33,3 AU AC 
Caracara plancus 83,3 50,0 CO AC 
Cariama cristata 66,7 33,3 CO AC 
Casiornis fuscus 0,0 16,7 AU AD 
Cathartes aura 0,0 33,3 AU AC 
Chloroceryle americana 16,7 16,7 AD AD 
Chlorostilbon lucidus 100,0 50,0 CO AC 
Coccyzus melacoryphus 0,0 16,7 AU AD 
Coereba flaveola 33,3 50,0 AC AC 
Colaptes campestris 0,0 33,3 AU AC 
Colaptes melanochloros 83,3 50,0 CO AC 
Columbina minuta 100,0 66,7 CO CO 
Columbina picui 100,0 100,0 CO CO 
Columbina talpacoti 33,3 33,3 AC AC 
Coragyps atratus 0,0 16,7 AU AD 
Crotophaga ani 16,7 0,0 AD AU 
Crotophaga major 0,0 33,3 AU AC 
Crypturellus tataupa 0,0 50,0 AU AC 
Cyanocorax cyanopogon 100,0 83,3 CO CO 
Cyclaris gujanensis 83,3 66,7 CO CO 
Elaenia sp. 50,0 50,0 AC AC 
Empidonomus varius 0,0 50,0 AU AC 
Euphonia chlorotica 100,0 100,0 CO CO 
Euscarthmus meloryphus 33,3 33,3 AC AC 
Formicivora melanogaster 100,0 83,3 CO CO 
Forpus xanthopterygius 100,0 100,0 CO CO 
Gampsonyx swainsonii 0,0 16,7 AU AD 
Geranospiza caerulescens 16,7 0,0 AD AU 
Gnorimopsar chopi 100,0 100,0 CO CO 
Hemitriccus 
margaritaceiventer 

100,0 100,0 CO CO 

Herpetotheres cachinnans 16,7 0,0 AD AU 
Icterus cayanensis 100,0 33,3 CO AC 
Icterus jamacaii 100,0 83,3 CO CO 
Lanio pileatus 100,0 83,3 CO CO 
Legatus leucophaius 0,0 16,7 AU AD 
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Lepidocolaptes 
angustirostris 

33,3 33,3 AC AC 

Leptotila sp.* 100,0 100,0 CO CO 
Machetornis rixosa 0,0 50,0 AU AC 
Megarynchus pitangua 66,7 50,0 CO AC 
Melanerpes candidus 16,7 16,7 AD AD 
Mimus saturninus 100,0 100,0 CO CO 
Molothrus bonariensis 16,7 0,0 AD AU 
Myiarchus ferox 0,0 50,0 AU AC 
Myiarchus tuberculifer 0,0 16,7 AU AD 
Myiarchus tyrannulus 83,3 100,0 CO CO 
Myiodynastes maculatus 0,0 66,7 AU CO 
Myiozetetes similis 16,7 16,7 AD AD 
Myrmorchilus strigilatus 0,0 33,3 AU AC 
Nemosia pileata 0,0 33,3 AU AC 
Nothura boraquira 16,7 16,7 AD AD 
Nystalus maculatus 0,0 33,3 AU AC 
Pachyramphus 
polychopterus 

0,0 50,0 AU AC 

Paroaria dominicana 100,0 83,3 CO CO 
Patagioenas picazuro 83,3 66,7 CO CO 
Phaeomyias murina 0,0 83,3 AU CO 
Picumnus fulvescens 0,0 16,7 AU AD 
Picumnus limae 0,0 16,7 AU AD 
Pitangus sulphuratus 100,0 83,3 CO CO 
Polioptila plumbea 66,7 100,0 CO CO 
Pseudoseisura cristata 66,7 66,7 CO CO 
Rostrhamus sociabilis 0,0 16,7 AU AD 
Rupornis magnirostris 66,7 100,0 CO CO 
Sakesphorus cristatus 33,3 0,0 AC AU 
Sicalis flaveola 66,7 33,3 CO AC 
Sporophila albogularis 33,3 16,7 AC AD 
Sublegatus modestus 0,0 16,7 AU AD 
Tachornis squamata 16,7 33,3 AD AC 
Taraba major 0,0 33,3 AU AC 
Thamnophilus capistratus 33,3 16,7 AC AD 
Tigrisoma lineatum 0,0 16,7 AU AD 
Todirostrum cinereum 83,3 83,3 CO CO 
Tolmomyias flaviventris 16,7 16,7 AD AD 
Troglodytes musculus 83,3 100,0 CO CO 
Turdus amaurochalinus 16,7 0,0 AD AU 
Turdus rufiventris 100,0 50,0 CO AC 
Tyrannus melancholicus 83,3 83,3 CO CO 
Vanellus chilensis 16,7 50,0 AD AC 
Veniliornis passerinus 0,0 16,7 AU AD 
Vireo olivaceus 0,0 16,7 AU AD 
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Zenaida auriculata 16,7 16,7 AD AD 
CO= CONSTANTE; AC= ACESSÓRIA; AD= ACIDENTAL. 

*A maior probabilidade é de que a espécie existente na área inventariada seja a 
Leptotila verreauxi. 

As espécies com ocorrência restrita a apenas um período (chuvoso ou seco) 
podem ser relatadas como possivelmente migratórias para a região, uma vez que 
apresentam uma ocorrência e uso da área no seu ciclo biológico restrita a apenas um 
período do ano, como por exemplo: Coccyzus melacoryphus, Crotophaga major, 
Empidonomus varius, Legatus leucophaius, Myiodynastes maculatus e Pachyramphus 
polychopterus. No entanto, algumas espécies que também são consideradas como 
migratórias para a Caatinga (SIGRIST, 2009) apresentaram uma amostragem irregular 
no que diz respeito à constância de ocorrência, como é o caso de Turdus 
amaurochalinus, que foi avistada no último monitoramento do período seco e não foi 
reavistada no período chuvoso. É possível que a espécie utilize a área apenas como local 
de passagem para se deslocar entre suas áreas de invernada e reprodução. Muitas 
espécies limícolas com registro de ocorrência para a área (PTS Moura, pers. Obs) não 
ocorreram no levantamento, possivelmente devido ao baixo índice pluviométrico e não 
formação de corpos d’água sazonais na área durante este estudo. 

Durante este levantamento não foi registrada a ocorrência de nenhuma espécie 
ameaçada de extinção. No entanto, a Zenaida auriculata merece destaque por já ter sido 
utilizada por PACHECO (2003) como justificativa para a fomentação da criação de 
áreas prioritárias para a Caatinga. No presente trabalho, apesar da baixa ocorrência, foi 
avistado um bando de cerca de 200 indivíduos da referida espécie utilizando a área 
como local de repouso. 

Podemos identificar, com base nos percentuais de ocorrência (Tabela 01), as 
espécies que foram mais comuns (com maior distribuição) durante o estudo, como por 
exemplo, a Columbina minuta e Aratinga cactorumque apresentam status constante nas 
duas estações estudadas, e ainda as outras que foram pouco avistadas (com menor 
distribuição) como a Coccyzus melacoryphus. Além disso, esses percentuais podem nos 
fornecer informações que permitem comparar com os dados que já se sabe acerca dos 
padrões de endemismo para a Caatinga. Nesse contexto, o nosso trabalho mostra 
espécies já vistas e citadas como endêmicas da Caatinga, como é o caso Picumnus 
limae, Picumnus fulvescens, Piseudoseisura cristata, Sakesphorus cristatus, 
Myrmorchilus strigilatus, Cyanocoraxcyanopogon, Paroaria dominicana, Icterus 
jamacaii e Herpetotheres cachinnans (SICK, 1997), e ainda Aratinga cactorum e 
Sporophila albogularis (PACHECO, 2003).  

Assim, de acordo com os dados obtidos no presente trabalho, foi possível 
identificar através dos status de ocorrências, o grande potencial da área estudada em 
manter espécies residentes nas diferentes estações climáticas, o que mostra a sua 
importância na preservação e manutenção da composição da avifauna da região. 
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MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL PELO MÉTODO INDIRETO EM UM PRONTO-
SOCORRO GERAL POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 
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RESUMO: A pesquisa objetiva identificar o conhecimento prático que os profissionais de 
enfermagem que atuam em um pronto-socorro geral têm acerca da medida indireta da pressão 
arterial sistêmica com a técnica auscultatória, realizada no Pronto Socorro do Hospital Regional 
Tarcísio de Vasconcelos Maia. Foram abordados 63 profissionais de enfermagem, dentre eles 15 
enfermeiros, 43 técnicos de enfermagem e 5 auxiliares de enfermagem. Utilizou-se como 
instrumentos de coleta de dados um check list com quinze itens relacionados ao procedimento de 
medida da pressão arterial, preenchido durante a execução do procedimento, para cada sujeito, 
através da observação direta e um questionário estruturado para caracterização dos sujeitos. Após a 
coleta, os dados foram inseridos no programa SPSS versão 16.0 os quais foram codificados e 
tabulados. O estudo demonstrou que 71,43% removeram roupas do braço no qual foi colocado o 
manguito. Quanto à pressão arterial sistólica estimada, somente 3,17% palparam o pulso radial e a 
estimaram e 1,59 % inflaram rapidamente o manguito até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o valor 
estimado. A deflação foi procedida lentamente por apenas 30,16% dos participantes. Dos que 
realizaram mais de uma verificação, nenhum permitiu um intervalo em torno de 1 minuto para 
novas medidas e só 1,59% anotaram os valores juntamente com o braço no qual foi feita a 
verificação. Os dados obtidos revelaram algumas deficiências, tendo em vista que nem todas as 
recomendações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão foram cumpridas e que determinadas 
etapas não têm sido realizadas satisfatoriamente na prática. 
 
Palavras-chave: Conhecimento; Enfermagem; Medida; Prática; Pressão Arterial. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com o pulso perde-se no tempo. É sabido que no Egito Antigo a atenção 
dos médicos já se voltava para a significação das pulsações sanguíneas, porque, como trazia o 
papiro de Ebers, “colocando-se os dedos sobre várias partes do corpo verifica-se que o coração 
‘fala’ através dos vasos” (INTROCASO, 1996, p. 305). No entanto, apesar do interesse vascular ser 
muito antigo, a primeira medida da pressão arterial (PA) só foi conseguido em 1733, pelo reverendo 
Stephen Hales (1677-1761), em Middlessex, na Inglaterra (JARDIM; SOUSA, 1997). 

Nos nossos dias, a mensuração da PA é o procedimento mais realizado por enfermeiros 
de todas as partes do mundo, em situações de assistência primária, secundária ou terciária, nos 
domicílios, hospitais, unidades de terapia intensiva, recuperações anestésicas e cirúrgicas, ou seja, 
isso significa dizer que a cada minuto, centenas, ou até mesmo, milhares de profissionais da área da 
enfermagem encontram-se executando esse procedimento (ARAUJO; ARCURI, 1998). 

O fato da PA representar o produto do débito cardíaco e da resistência dos vasos 
periféricos faz com que seja um dos mais importantes parâmetros de avaliação do sistema 
cardiovascular, o que deve resultar em indubitável precisão na sua mensuração (ARAUJO; 
ARCURI; MARTINS, 1998). O método mais utilizado na prática clínica para a sua obtenção, no 
dia-a-dia dos serviços, ainda é o método indireto com técnica auscultatória e uso de 
esfigmomanômetro aneroide ou de coluna de mercúrio (DBH VI, 2010).  

Mesmo tratando-se de um procedimento relativamente simples, não invasivo, não 
oneroso e rotineiro, está sujeito a erros, exigindo assim, cuidados básicos relativos ao ambiente, ao 
equipamento, ao usuário e, especialmente, ao profissional, por ser o responsável pela técnica de 

Anais do VIII SIC 1277

ISBN 978-85-7621-051-1



  
 

medida, o registro correto dos valores, bem como também, a interpretação dos resultados obtidos 
(SCHMIDT; PAZIN FILHO; MACIEL, 2004). 

Por isso, visando à isenção de erros, desde 1939, o procedimento de medida da PA tem 
sua técnica padronizada, aprimorada e publicada por diversas entidades internacionais, como a 
American Heart Association e a British Hypertension Society (RABELLO; PIERIN; MION JR, 
2004). Os Consensos Brasileiros vêm sendo realizados no país desde 1990 e a cada quatro anos são 
revisados, atualizados e discutidos (ARAÚJO et al, 2006).  

Mais recentemente, em Janeiro de 2010, foram publicadas as VI Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão (DBH) com a finalidade de guiar médicos e demais profissionais de saúde no 
diagnóstico e no tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de trazer as questões 
relativas à padronização de medida indireta da PA, embora nem sempre seguidas na prática clínica. 
Indo ao encontro dessa ideia, diversos estudos encontrados na bibliografia brasileira têm mostrado 
um conhecimento insatisfatório dos profissionais de saúde na realização desse procedimento. 

Apesar disso, é inegável que o respeito aos passos da técnica são fundamentais para 
evitar possíveis erros que comprometam os valores obtidos e causem danos aos usuários 
(ALAVARCE, 2007). Uma vez que, nesse contexto, é possível que dois tipos de erros, igualmente 
indesejáveis, possam ser cometidos: diagnosticar como hipertensos pacientes com comportamento 
normal da PA e deixar de diagnosticar verdadeiros hipertensos (GELEILETE; COELHO; NOBRE, 
2008).  

Dessa forma, é evidente a necessidade de todos os profissionais de saúde, especialmente 
os de enfermagem, por serem na grande maioria das vezes os responsáveis por realizarem esse 
procedimento, possuírem um sólido conhecimento prático no campo da esfigmomanometria e 
estarem a par das normas/ diretrizes vigentes que são preconizadas com o intuito de 
desempenharem a aferição de maneira adequada e obterem valores precisos e fidedignos, a fim de 
evitarem erros e garantirem a tomada de decisões e encaminhamentos corretos. 

Sendo assim, a presente pesquisa pode ser importante para visualizar se a prática de 
verificação da PA pelos profissionais de enfermagem de um pronto-socorro encontra-se pautada de 
acordo com o que é preconizado pelas DBH VI (2010), bem como, servir para subsidiar uma futura 
construção de um programa de educação continuada junto aos profissionais pesquisados. 

Neste sentido, a pesquisa objetiva identificar o conhecimento prático que os 
profissionais de enfermagem que atuam em um pronto-socorro têm acerca da medida indireta da 
pressão arterial sistêmica com a técnica auscultatória.  

  
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A pesquisa se caracteriza por um estudo descritivo com abordagem quantitativa (estudo 

observacional), realizada no pronto-socorro (PS) do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos 
Maia (HRTVM), localizado na cidade de Mossoró/RN. 

 A população é composta por 72 profissionais que compõe a esquipe de enfermagem do 
PS do HRTVM.  A amostra, definida pelos critérios de inclusão e exclusão, constou com a 
participação de 63 profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esse 
número de sujeitos foi escolhido por representar a população total que constitui o corpo de trabalho 
de enfermagem desse setor da instituição, assim acredita-se que possa haver um resultado 
condizente com a realidade. 

Os critérios de inclusão foram assim elencados: ser enfermeiro, técnico e/ou auxiliar de 
enfermagem que esteja em pleno exercício de sua função, com tempo de experiência de no mínimo 
seis meses na unidade de PS. Os critérios de exclusão dizem respeito aos sujeitos que estejam em 
gozo de licença médica, férias, licença Premium (especial) no momento da coleta de dados ou os 
sujeitos que se recusarem a participar da pesquisa não assinando o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 
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O recrutamento dos sujeitos se deu por meio de visitas ao serviço através da inserção do 
pesquisador na unidade ao expor ao profissional os objetivos da pesquisa, assim como a 
necessidade de assinar o TCLE. A abordagem aos profissionais foi feita pelo próprio pesquisador 
no momento em que estavam com tempo disponível, não interferindo na dinâmica do serviço da 
unidade. 

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados um check list, previamente 
elaborado, que abordou 15 itens do procedimento de medida da PA de acordo com as DBH VI 
(2010), para percepção do conhecimento prático dos profissionais na execução da técnica, e um 
questionário estruturado com questões fechadas, também elaboradas previamente, para 
caracterização dos profissionais de enfermagem, identificando-os por categoria profissional, tempo 
de atuação no PS do HRTVM, sexo, idade, tempo de formação e participação ou não em cursos de 
educação permanente em saúde sobre a temática. 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tendo o seu início em Agosto 
de 2011 e se estendendo a Dezembro de 2011. O procedimento consistiu em uma observação direta 
de cada profissional com o preenchimento do check list, pelo pesquisador, durante a verificação da 
PA em um usuário adulto, maior de 18 anos, que se encontrava no serviço e, em seguida, o 
profissional fazia o preenchimento do questionário. 

Após a coleta, os dados foram inseridos no programa SPSS versão 16.0, os quais foram 
codificados e tabulados. Esses foram analisados e apresentados por meio da estatística descritiva em 
forma de uma tabela de frequência simples e relativa.  

A análise dos dados foi fundamentada com base no consenso preconizado pelas DBH 
VI (2010), correlacionada a outros trabalhos de pesquisadores, como: Araujo, Arcuri, Alavarce, 
Coelho, Geleilete, Mion Jr, Nobre, Pierin, Rabello, Veiga, entre outros, que discutem e estudam 
aspectos referentes ao método indireto de verificação da PA. 

A  pesquisa segue os princípios da resolução do Conselho Nacional de Saúde- CNS-
196/1996, que estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres 
humanos, e da resolução do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN-311/2007, que aprova a 
reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, por se tratar de uma pesquisa 
que envolve seres humanos, possibilitando a permissão para a divulgação dos resultados obtidos. 

Antes da aplicação dos instrumentos de coleta de dados (check list e o questionário), os 
sujeitos assinaram o TCLE no qual foram esclarecidos sobre qualquer dúvida acerca da pesquisa e 
do caráter de sua participação, de que, a qualquer momento, poderiam retirar seu consentimento da 
pesquisa (sem que isso acarretasse em penalidade de qualquer espécie), receberam garantias de que 
não haveria divulgação de nomes ou de qualquer outra informação que pudesse por em risco a sua 
privacidade e de que teriam acesso às informações sobre os resultados do estudo. 

A pesquisa foi submetida ao CEP/UERN sob o Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética- CAAE n.º 0004.0.428.000-11, aprovada sob o protocolo de n.º 006/11. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados desse estudo foram analisados a partir de duas categorias assim definidas: 
caracterização da população estudada e procedimento de medida da pressão arterial na prática para 
que os objetivos fossem alcançados. 
 
Caracterização da população estudada 

 
A caracterização dos sujeitos se deu a partir de variáveis assim especificadas: categoria 

profissional, tempo de atuação no PS do HRTVM, sexo, idade, tempo de formação e participação 
ou não em cursos de educação permanente em saúde sobre a temática. 
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.Quanto à participação das categorias profissionais, houve o predomínio dos técnicos de 
enfermagem (68,25%), seguidos dos enfermeiros (23,81%) e dos auxiliares de enfermagem 
(7,94%), respectivamente, com prevalência significativa do sexo feminino (84,13%) em relação ao 
masculino (15,87%).  

A grande maioria (74,60%), tem mais de cinco anos de atuação na unidade de PS do 
referido hospital e, majoritariamente, compreendem a faixa etária entre 40 a 49 anos (44,44%), 
seguida da de 50 a 59 anos (33,33%).  

Houve o predomínio dos anos de graduação entre 1990 a 1999 e 2000 a 2009 em 
relação ao ano de conclusão de curso dos profissionais estudados, correspondendo a dois terços dos 
pesquisados, obtendo um percentual de 33,33% cada um.  

Quanto à participação em cursos de educação permanente sobre aferição da PA, após a 
conclusão do curso no qual foram formados, houve uma maior prevalência de profissionais que 
afirmaram não terem participado desses momentos, correspondendo a 61,90% dos entrevistados. 

 
Procedimento de medida da pressão arterial na prática 
 
 Nesta categoria de estudo utilizamos os procedimentos que deverão ser utilizados durante a 
verificação da PA, os quais estão contidos na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, contidos na 
Tabela 1. 
 
Tabela 1. Procedimentos recomendados para a medida da PA. 
 N % 
Explica o procedimento ao usuário 42 66,67 
Remove roupas do braço no qual é colocado o manguito* 45 71,43 
Posiciona o braço na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada 
para cima e o cotovelo ligeiramente fletido 

47 74,60 

Posiciona o manguito na altura adequada, centralizado e sem folgas  37 58,73 
Manômetro adequadamente visível 62 98,41 
Palpa pulso radial e estima a PAS** 2 3,17 
Palpa artéria braquial 34 53,97 
Coloca campânula ou diafragma do estetoscópio corretamente 30 47,62 
Posiciona o diafragma do estetoscópio*** 60 95,24 
Posiciona a campânula do estetoscópio 0 0 
Infla rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS 1 1,59 
Procede a deflação lentamente (2 mmHg/s) 19 30,16 
Intervalo em torno de 1 minuto para novas medidas**** 0 0 
Informa os valores obtidos para o usuário 51 80,95 
Anota os valores e o braço 1 1,59 
TOTAL 63 100,00 

Fonte: Pronto-socorro do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia. 
*Uma grande parcela dos usuários participantes da pesquisa estava com vestimentas que deixavam o braço desnudo, dessa forma, 
não necessitando ser removidas. 
**1,59% dos participantes estimaram a PAS usando a artéria braquial ao invés da radial.  
***O restante dos observadores que participaram da pesquisa e não usaram o diafragma, ou seja, os outros 4,76% remanescentes, não 
utilizaram o estetoscópio para a verificação, apenas o esfigmomanômetro. 
****74,60% dos observadores que participaram da pesquisa não realizaram novas medidas, fizeram uma única verificação. Enquanto 
isso, os demais 25,40% realizaram novas medições, porém não deram intervalos entre as medidas, ou seja, não completaram a 
deflação e inflaram novamente o manguito.   
 

No que se refere à posição do usuário durante a verificação, 77,78% foram realizadas na 
posição sentada e 22,22% na posição deitada (supina ou decúbito dorsal). Na teoria, a posição 
recomendada pelas DBH VI (2010) para a medida da PA é a sentada. Contudo, elas recomendam 
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que as medidas nas posições ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na primeira avaliação 
em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores de 
disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de medicação anti-hipertensiva (DBH VI, 2010). 

Pode-se constatar que 66,67% explicaram o procedimento antes de iniciá-lo. Em relação 
à remoção das roupas do braço no qual foi colocado o manguito, 71,43% as removeram antes de 
começá-lo. No entanto, vale-se salientar que uma grande parcela dos usuários participantes da 
pesquisa estava com vestimentas que deixavam o braço desnudo, dessa forma, não necessitando de 
serem removidas, e essas foram consideradas como removidas para critérios de contagem, o que 
torna os 28,57% que não removeram mais expressivos. 

No entanto, permite-se ressaltar, que mesmo as DBH VI (2010) recomendando a 
remoção de roupas no braço no qual é colocado o manguito, um estudo sugere que o uso de roupas 
finas, com menos de 2 mm de espessura, sobre o braço que será utilizado para medir a PA causaria 
diferenças irrisórias entre 0,5 a 1,1 mmHg (LIEBL et al, 2004  apud GELEILETE; COELHO; 
NOBRE, 2008). Todavia, em contrapartida, Veiga et al (2003) defendem que esse cuidado pode ter 
importância, especialmente se a vestimenta vier a interferir com a espessura do braço, falseando a 
medida, no caso de roupas de espessuras mais fartas. 

Semelhantemente ao critério anterior, 74,60% também posicionaram o braço na altura 
do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Se o 
braço não for adequadamente posicionado pode também concorrer para medidas imprecisas da PA, 
se estiver acima do nível do coração, a PA é superestimada, ao passo que para o braço abaixo desse 
nível ocorre o inverso (GELEILETE; COELHO; NOBRE, 2008). 

Com relação ao posicionamento do manguito, 58,73% o posicionaram na altura 
adequada, centralizado e sem folgas, demonstrando certa imperícia por parte dos profissionais 
arrolados no estudo nesse quesito se comparado à pesquisa realizada por Rabello, Pierin e Mion Jr 
(2004) com auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, que obtiveram resultados bem mais 
aceitáveis, já que praticamente todos os pesquisados (99,4%) centralizaram o manguito e o 
colocaram sem folgas. 

Ainda durante as verificações, quase à totalidade dos profissionais (98,41%) 
posicionaram o manômetro de forma que o deixava adequadamente visível durante a execução da 
técnica. Perloff et al (1993) apud Geleilete, Coelho e Nobre (2008) discutem que para evitar o erro 
de paralaxe, os olhos da pessoa que realiza a verificação devem estar no mesmo nível da coluna de 
mercúrio ou do mostrador do manômetro aneroide. 

Já em relação a uma das etapas mais importantes para uma correta medição da PA, a 
palpação do pulso radial, somente uma quantidade irrisória de 3,17% dos participantes a realizaram 
e estimaram a pressão arterial sistólica (PAS). No estudo já citado anteriormente de Rabello, Pierin 
e Mion Jr (2004) se chegou a resultados semelhantes sendo que somente 7,3% dos profissionais da 
saúde pesquisados palparam essa artéria. 

A partir desses dados, pode-se inferir que a essa etapa não tem sido dada a devida 
atenção e que ela tem ficado esquecida pelos profissionais em geral durante as medidas. Ressalva-se 
ainda que 1,59% dos participantes estimaram a PAS usando a artéria braquial ao invés da radial. No 
entanto, quanto a isso, não foram encontradas observações na literatura pesquisada. 

No que concerne à palpação da artéria braquial para o correto posicionamento do 
estetoscópio antes da sua colocação, pouco mais da metade (53,97%), realizaram essa etapa, 
demonstrando que uma grande parte dos profissionais de enfermagem do PS da instituição costuma 
posicionar o estetoscópio sem previamente palpar a artéria braquial.  

No entanto, menos da metade (47,62%) posicionaram o estetoscópio corretamente. Isso 
se deve ao fato de que 4,76% não chegaram nem a utilizar esse equipamento durante a verificação e 
1,59% ter empregado força demasiada ao posicionar o diafragma do estetoscópio sob o manguito 
durante as ações de inflação e de desinflação, dessa forma, gerando compressão excessiva dessa 
artéria durante a medição.  
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Em relação ao posicionamento das partes audíveis do estetoscópio, o diafragma, foi 
utilizado por 95,24% dos observadores, representando a totalidade (100,00%) dos profissionais de 
enfermagem que utilizaram o estetoscópio para a verificação, devido, como já mencionado 
anteriormente, os 4,76% restantes não terem chegado nem a utilizá-lo durante o procedimento.  

Assim, esses o fizeram apenas através do uso exclusivo do esfigmomanômetro e, logo 
após, registraram os valores obtidos. Os participantes explicaram a não utilização do estetoscópio 
devido não conseguirem auscultar os sons de Korotkoff ou afirmarem que esse machuca os canais 
auditivos, assim preferindo não utilizá-lo para as suas verificações cotidianas. 

Apesar disso, pode-se entender que há uma predileção por parte dos profissionais de 
enfermagem pesquisados pela utilização do diafragma em detrimento da campânula, tendo em vista 
que em algumas das verificações, alguns profissionais fizeram uso de um estetoscópio do serviço 
que possuía campânula, mas mesmo assim, nenhum chegou a utilizá-lo. Quanto a isso, as DBH VI 
(2010) não fazem nenhuma restrição ao uso do diafragma, já que ambos são mencionados como 
empregáveis. 

Apesar de apenas 3,17% dos participantes terem estimado a PAS, somente 1,59% 
inflaram rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 mmHg o valor estimado. É importante destacar 
ainda que 93,65% dos pesquisados hiperinsuflaram o manguito durante a etapa de inflação nas 
verificações. Esses tiveram uma média de insuflação de aproximadamente 107 mmHg acima da 
PAS obtida durante as verificações. Esse valor, como já mencionado, excede em muito os valores 
recomendados pelas DBH VI (2010), que orientam a inflação de 20 a 30 mmHg acima do valor 
estimado inicialmente na artéria radial. 

É importante ressaltar também que de todos os que verificaram sem estimar a PAS, ou 
seja, 96,83% dos profissionais, apenas 4,92% desse total conseguiram “normoinsuflar”, ou seja, 
inflar o manguito entre 20 a 30 mmHg acima do valor estimado, ratificando a importância da etapa 
de palpar o pulso radial e estimar a PAS para a realização do procedimento fidedignamente.  

Segundo Schmidt, Pazin Filho e Maciel (2004), a etapa de avaliação da pressão sistólica 
estimada (PSE), como denominada por eles, é importante para se evitar uma série de inconvenientes 
e erros na medida indireta da PA, como: insuflações exageradas; causadoras de desconforto para o 
paciente e erro na medição; e erros decorrentes do fenômeno conhecido como hiato auscultatório, 
decorrente de curto intervalo em que os ruídos de Korotkoff não são audíveis e pode estender-se por 
intervalos de até 40 mmHg.  

Complementam ainda que ao realizar a medida da PA sem utilizar a PSE, pode-se 
interromper, eventualmente, a insuflação dentro do período de hiato auscultatório e, desse modo, 
obter leituras falsamente baixas para a PAS. Esse fenômeno ocorrendo, geralmente, em idosos com 
HAS, arteriosclerose e estenose aórtica grave (SCHMIDT; PAZIN FILHO; MACIEL, 2004).  

Durante outra etapa respeitável na medição da PA, a deflação, apenas 30,16% dos 
profissionais desinflou lentamente o manguito, portanto, pode-se observar que essa etapa também 
não vem sendo realizada com perícia pelos profissionais incumbidos de executá-la. A velocidade 
média recomendada pelas DBH VI (2010) é de 2 mmHg/s até a identificação da PAS, ao se escutar 
o primeiro ruído (fase I de Korotkoff), e, logo após, necessita-se então ser procedido um pequeno 
aumento, que conforme Perloff et al apud Geleilete, Coelho e Nobre (2004) deve corresponder de 5 
a 6 mmHg/s para evitar o regurgitamento venoso e o consequente desconforto para o usuário.  

Araujo, Arcuri e Martins (1998) alertam ainda que desinflar o manguito com velocidade 
rápida, acima do preconizado, acarreta dificuldade em se estabelecer precisamente os valores 
pressóricos, tanto da PAS quanto da pressão arterial diastólica (PAD), daí a necessidade do 
cumprimento da velocidade média de deflação recomendada. 

Realizaram uma única verificação 74,60% dos pesquisados. Enquanto isso, os demais 
25,40%, que realizaram novas medições, não aguardaram o intervalo recomendado pelas DBH VI 
(2010) que é em torno de 1 minuto entre uma verificação e outra, ou seja, não completaram a 
deflação e inflaram novamente o manguito, muitos repetindo esse movimento duas ou mais vezes.  

Anais do VIII SIC 1282

ISBN 978-85-7621-051-1



  
 

Insuflações e desinflações repetidas do manguito durante uma mesma medida, de 
acordo com Schmidt, Pazin Filho e Maciel (2004), podem provocar estímulos dolorosos e variação 
dos valores da PA, dessa forma devendo ser evitadas. Portanto, ninguém cumpriu essa etapa de 
maneira satisfatória e as condutas assumidas não condizem com os melhores conhecimentos 
científicos, estando em desacordo com as DBH VI (2010) e, podendo essas, se tornarem geradoras 
de erros nos valores pressóricos obtidos.  

A orientação ao usuário e aos seus familiares/acompanhantes, quando o mesmo não 
estiver consciente, sobre o valor da PA após a sua mensuração, é de fundamental importância para o 
conhecimento dos mesmos sobre o padrão hemodinâmico do indivíduo e, consequentemente, do seu 
estado de saúde. Em relação a esse critério, 80,95% informaram os valores obtidos para os usuários. 

Não menos importante, o registro adequado das cifras tensionais obtidas, também se 
torna essencial para a realização apropriada do procedimento, devendo ser anotados os valores 
exatos sem “arredondamentos” e o braço no qual a PA foi medida (DBH VI, 2010). O registro foi 
efetuado por todos os profissionais logo após suas respectivas verificações, no entanto, quase a 
totalidade dos participantes (98,41%) registrou apenas os valores da PA, sendo que apenas 1,59% 
anotaram os valores e o membro em que realizaram a medição. 

Além disso, 98,41% registraram 0 como dígito final para a PAS e 95,24% para a PAD e 
os demais valores foram findados em 5, o que evidenciou uma predileção pelo registro de valores 
“arredondados”. Adverte-se, no entanto, segundo Schmidt, Pazin Filho e Maciel (2004), quanto ao 
registro do dígito 5 no final das cifras sistólica e diastólica, que essa prática não é indicada, 
devendo-se evitá-la, e ser efetuado o registro dos valores observados com terminações pares 
variando de 2 em 2 mmHg já que os esfigmomanômetros comercializados no mercado são 
graduados dessa forma. 
 
CONCLUSÃO 
 

Os dados revelaram que as recomendações preconizadas pelas DBH VI não são 
executadas e que determinadas etapas não têm sido realizadas satisfatoriamente na prática pelos 
profissionais de enfermagem da unidade de PS. Se considerarmos a importância dessas evidências 
na obtenção de valores fidedignos, pode-se depreender a gravidade desses achados, que podem estar 
comprometendo diretamente os valores obtidos pelas verificações, interferindo no diagnóstico de 
determinadas patologias. 

Assim, diante dos resultados apresentados, torna-se relevante ser comentada a 
importância da educação permanente na instituição hospitalar para constante aprimoramento da 
técnica, assim como direcionar o ensino desse procedimento durante a formação nos cursos de 
graduação em enfermagem e nos cursos profissionalizantes de técnicos de enfermagem que possam 
contribuir para diminuir as lacunas existentes atualmente no conhecimento. 

A enfermagem tem se preocupado com a qualidade da assistência prestada e tem 
buscado respostas para uma assistência competente, efetiva e autônoma. Acredita-se que repensar 
sobre esse procedimento no cotidiano da enfermagem, garantindo ao usuário qualidade na 
assistência, faz-se necessário e emergente. 
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DE SACAROSE: PREJUÍZO X BENEFÍCIOS 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a micropropagação da bananeira cultivar FHIA 1 
sob condições de cultivo menos onerosas. Foram realizadas coletas de rizomas na empresa WG 
fruticultura e o trabalho foi realizado na UERN. Os ápices caulinares retirados dos rizomas foram 
esterilizados e inoculados em tubos de ensaio contendo sais e vitaminas do meio MS suplementado 
com 30,0 g L-1 de sacarose, 6,5 g L-1 de ágar e 4,5 mg L-1 de 6-benzilaminopurina, até a obtenção 
dos brotos. Em seguida os brotos de diferentes subcultivos foram utilizados para a montagem do 
experimento, o qual foi realizado em blocos casualizados, com 2 blocos e 3 repetições. Os 
tratamentos consistiram de diferentes meios de cultura os quais foram preparados da seguinte 
forma: T1- MS, com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- MS, sem açúcares; T3- MS, com 15g 
L-1 de açúcar comercial (AC); T4- MS, com 30g L-1 de AC; T5- ½ MS, sem açúcares; T6- ½ MS + 
15 g L-1 de AC; T7- ½ MS + 15 g L-1 de AC. Todos os meios foram preparados com 2,0 mg L-1 de 
BAP e com exceção do T1, utilizou-se algodão como suporte para o meio líquido. Aos 30 e 45 dias 
foram avaliados os percentuais de oxidação, enraizamento e sobrevivência. Não houve diferenças 
estatísticas nas variáveis estudadas entre os tratamentos quando os dados foram comparados pelo 
teste de Tukey a 5% de significância, ressaltando que independentemente do meio utilizado o 
desenvolvimento desse hibrido foi lento. 

 
PALAVRAS CHAVES: Micropropagação; Musa Spp.; Bananicultura.   

INTRODUÇÃO 

A banana é originária do continente asiático e atualmente se encontra distribuída em 
várias regiões tropicais, sendo considerada uma das frutas a mais tempo consumida no mundo. O 
Brasil é o segundo maior produtor mundial da banana, tendo produzido cerca de 7 milhões de 
toneladas em 2006, em uma área de 500 mil hectares, e em 2007, destacou-se como o quarto 
produtor mundial, com 7,1 milhões de toneladas, em 515,4 mil ha (FEHLAUER et al. 2010). As 
bananeiras são propagadas vegetativamente a partir de mudas provenientes de brotos laterais de 
plantas adultas, visto que quase todas as cultivares são triploides ou tetraploides e raramente 
produzem sementes (SANTOS-SEREJO, et al. 2009). No entanto, esse sistema convencional é o 
principal veiculo disseminador de doenças limitando a exploração dessa cultura. 

Dentre as cultivares tetraploides, a FHIA 1 se destaca por ser resistente à sigatoka negra 
e ao mal do Panamá que atacam as musáceas. Medindo de 2,5 a 3,5 metros de altura, pode sustentar 
grandes cachos sem escoramento, têm folhas decumbentes e um talo brilhante, seu cacho é 
ligeiramente inclinado e assimétrico (OLIVEIRA et al. 2001). 
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A cultura de tecidos é uma alternativa para a produção de mudas de bananeira, pois, 
essa técnica permite a obtenção de plantas com boa qualidade fitossanitária, otimização do espaço 
físico e é possível se obter plantas durante todo o ano, sem depender de características físicas 
impostas pelo ambiente. Essa técnica já está estabelecida em muitos países, inclusive no Brasil, e 
estima-se que cerca de 922 milhões de mudas foram produzidas por esse método até 2003 em todo 
mundo (CARVALHO et al. 2009).  

Apesar da eficiência e da qualidade das plantas produzidas a partir dessa técnica, seu 
uso apresenta algumas restrições. O percentual de multiplicação é fortemente afetado pela alta taxa 
de oxidação dos explantes, a qual é caracterizada pelo escurecimento das partes excisadas dos 
propágulos e do meio de cultivo, influenciando na absorção dos constituintes do meio pelo explante 
em virtude da obstrução do tecido oxidado. Tal oxidação é resultante da liberação de compostos 
fenólicos in vitro em torno da superfície excisada, modificando a composição do meio de cultivo e, 
consequentemente, a absorção de nutrientes. Os compostos fenólicos sofrem oxidação pelas 
enzimas polifenases, produzindo substâncias tóxicas que normalmente inibem o crescimento dos 
explantes, ocasionando até a morte dos mesmos (COSTA et al. 2006). 

Outro fator relevante que reduz o uso dessa técnica diz respeito aos custos elevados de 
sua produção. Algumas técnicas estão sendo empregadas com o intuito de se reduzirem os custos 
das mudas micropropagadas. Bernardi et al. (2004) afirmaram que usando luz natural para a 
micropropagação e substituindo alguns produtos do meio de cultura, como a sacarose utilizada, por 
açúcar comercial, e o ágar por amido de milho e alguns outros produtos, pode-se reduzir o custo da 
micropropagação.  É importante frisar que é necessário que as mudas obtidas destes cultivos a 
custos menores apresentem o mesmo desempenho em condições de campo das obtidas sem a 
redução dos custos.  Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo micropropagar a 
cultivar de bananeira FHIA 1 utilizando meio de cultura com modificações, afim de tornarem esses 
meios menos onerosos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1) Obtenção e inoculação de explantes de bananeira in vitro 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Os ápices caulinares, explantes a serem 
cultivados in vitro, foram retirados de rizomas de bananeira da cultivar FHIA 1 que foram  doados 
pela empresa WG fruticultura, fazenda sumidouro 2. Os rizomas foram levados ao laboratório onde 
passaram por um processo de assepsia e diminuição de tamanho através da retirada das bainhas que 
envolvem os explantes até aproximadamente 3 cm de comprimento, passando estes por um processo 
de flabagem, sendo em seguida envolvidos por papel alumínio e transportados para sala de 
inoculação. Em câmara de fluxo laminar, o material foi submetido ao seguinte processo de assepsia: 
álcool a 70% durante 1 minuto, hipoclorito de sódio a 2,5% durante 10 minutos e três lavagens 
consecutivas com água destilada esterilizada. Em seguida, com auxílio de pinça e lâmina de bisturi, 
as bainhas remanescentes foram retiradas até o explante atingir cerca de 1 cm de comprimento. 
Estes explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo sais e vitaminas do meio MS 
(MURASHIGE e SKOOG, 1962) suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 6,5 g L-1 de ágar e 4,5 
mg L-1 de 6-benzilaminopurina (BAP). Os explantes passaram por vários subcultivos até a obtenção 
do número suficiente de brotos para montagem do experimento. 

 
2) Efeito do açúcar comercial e da metade da concentração do meio MS na multiplicação in 
vitro de mudas de bananeira 
 

Anais do VIII SIC 1286

ISBN 978-85-7621-051-1



Os brotos de bananeira para montagem do experimento foram obtidos do 3º e 5º 
subcultivos, sendo necessário a utilização do delineamento em blocos casualizados (DBC), com 2 
blocos (referentes a cada subcultivo) e 3 repetições por tratamento. Os meios de cultura formam 
preparados da seguinte forma: T1- MS, suplementado com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- 
MS líquido, sem açúcares; T3- MS líquido, suplementado com 15g L-1 de açúcar comercial (AC); 
T4- MS líquido, suplementado com 30g L-1 de AC; T5- ½ MS líquido, sem açúcares; T6- ½ MS 
líquido + 15 g L-1 de AC; T7- ½ MS líquido + 30 g L-1 de AC. Todos os meios foram preparados 
com 2,0 mg L-1 de BAP, tendo os meios líquidos recebido algodão como suporte. Cada tubo de 
ensaio recebeu 15 mL de meio. Aos 30 e 45 dias formam avaliados os percentuais de oxidação, 
enraizamento e sobrevivência. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os explantes do 3º subcultivo e do 5º subcultivo avaliados após 30 e 45 dias não 

apresentaram diferenças significativas no que diz respeito à percentagem de oxidação, enraizamento 
e sobrevivência (Tabelas 1 e 2). Resultados semelhantes foram encontrados por Bernardi et al. 
(2004), onde a substituição da sacarose pelo açúcar cristal, proporcionaram aos explantes número 
de brotos estatisticamente iguais, quando comparados aos explantes que receberam como fonte de 
carbono o açúcar mascavo. Observa-se que houve desenvolvimento de raízes apenas aos 45 dias e 
que a quantidade de explantes que sobreviveram foram inversamente proporcionais aos explantes 
oxidados, com algumas exceções.  

 
Tabela 1: Explantes de bananeira cultivar FHIA 1 do 3º subcultivo com diferentes concentrações de 
açúcares e de sais do meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) conforme descrito: T1- MS, 
suplementado com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- MS, sem açúcares; T3- MS, 
suplementado com 15g L-1 de açúcar comercial (AC); T4- MS, suplementado com 30g L-1 de AC; 
T5- ½ MS + 0,0g L-1 de AC; T6- ½ MS + 15 g L-1 de AC; T7- ½ MS + 30 g L-1 de AC.Os dados 
não apresentaram diferenças significativas quando comparados pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  

Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
 
Tabela 2: Explantes de bananeira cultivar FHIA 1 do 5º subcultivo com diferentes concentrações de 
açúcares e de sais do meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) conforme descrito: T1- MS, 
suplementado com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- MS, sem açúcares; T3- MS, 
suplementado com 15g L-1 de açúcar comercial (AC); T4- MS, suplementado com 30g L-1 de AC; 
T5- ½ MS + 0,0g L-1 de AC; T6- ½ MS + 15 g L-1 de AC; T7- ½ MS + 30 g L-1 de AC.Os dados 

Tratamentos Oxidação 
aos 30 dias 

Oxidação 
aos 45 dias 

Enraizament
o aos 30 dias 

Enraizament
o aos 45 dias 

Sobrevivênci
a aos 30 dias 

Sobrevivênci
a aos 45 dias 

T1 0,00% A 0,00% A  0,00% A  33,33% A 100,00% A 100,00% A 

T2 33,33% A 100,00% A 0,00% A 0,00% A 67,00% A 0,00% A 

T3 
 

0,00% A 67,00% A 0,00% A 0,00% A 100,00% A 33,33% A 

T4 67,00% A 67,00% A 0,00% A 33,33% A 33,33% A 33,33% A 

T5 100,00% A 100,00% A 0,00% A 0,00% A 0,00% A 0,00% A 

T6 0,00% A 33,33% A 0,00% A 33,33% A 100,00% A 67,00% A 

T7 100,00% A 33,33% A 0,00% A 33,33% A 0,00% A 67,00% A 
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não apresentaram diferenças significativas quando comparados pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  

Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
 

   
As taxas de multiplicação in vitro dos explantes de bananeira são bastante variáveis em 

função do genótipo utilizado, havendo, portanto, a necessidade de ajustes metodológicos para 
maximizar o sistema de micropropagação. Geralmente são necessários vários subcultivos para 
obtenção das mudas, o que pode gerar problemas de variação somaclonal (CAMOLESI et al., 
2010). 

Embora a FHIA 1 seja multiplicada em países como Honduras e Cuba, existe poucos 
relatos sobre o desenvolvimento in vitro desse cultivar e de outros híbridos de natureza tetraploide. 
O presente trabalho mostrou que essa cultivar tem o desenvolvimento muito lento, apresentando 
baixa taxa de multiplicação, mesmo utilizando BAP na concentração de 4,5 mg L-¹, resultados 
semelhantes foram demonstrados em Oliveira et. al (2001) em experimento com FHIA 1, 
suplementaram o meio com diferentes concentrações de BAP (2,5; 5,0; 7,5). Os autores observaram 
uma maior taxa de multiplicação na concentração de 5 mg L-¹ e a taxa média de brotação da cultivar 
FHIA 1 variou de 1,64% a 2,65% ao longo de oito subcultivos, considerada baixa. Os autores ainda 
observaram oxidação mais acentuada na fase de estabelecimento, porém diminuía a cada subcultivo, 
fato observado nesse experimento também. 

 
CONCLUSÃO 

 
A cultivar de bananeira FHIA 1, não apresentou brotações quando cultivadas nas 

condições descritas neste trabalho. Como não houve diferenças estatísticas nas variáveis estudadas, 
conclui-se que a cultivar em questão tem uma multiplicação lenta, independentemente do meio no 
qual foi cultivada.  

.                
AGRADECIMENTOS 

 
Ao CNPQ pela concessão da bolsa e ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 

UERN pelo apoio logístico.  
 

REFERÊNCIAS 

Tratamentos Oxidação 
aos 30 dias 

Oxidação 
aos 45 dias 

Enraizament
o aos 30 dias 

Enraizament
o aos 45 dias 

Sobrevivênci
a aos 30 dias 

Sobrevivênci
a aos 45 dias 

T1 0,00% A 33,33% A 0,00% A 67,00% A 100,00% A 67,00% A 

T2 100,00% A 100,00% A 0,00% A 0,00% A 0,00% A 0,00% A 

T3 
 

0,00% A 0,00% A 0,00% A 100,00% A 100,00% A 100,00% A 

T4 33,33% A 33,33% A 0,00% A 33,33% A 67,00% A 67,00% A 

T5 67,00% A 67,00% A 0,00% A 0,00% A 33,33% A 33,33% A 

T6 0,00% A 67,00% A 0,00% A 33,33% A 100,00% A 33,33% A 

T7 0,00% A 0,00% A 0,00% A 100,00% A 100,00% A 100,00% A 

Anais do VIII SIC 1288

ISBN 978-85-7621-051-1



BERNARDI, W. F. et al. Micropropagação de baixo custo em bananeira cv. Maça em meios com 
diferentes fontes de carbono e avaliação da performance em campo das mudas produzidas. Revista  
Brasileira de  Fruticultura,  Jaboticabal, v. 26, n. 3, p. 503-506, Dez. 2004. 

CAMOLESI, M. R. et al. Enraizamento in vitro de mudas micropropagadas de bananeira (Musa sp.) 
em diferentes meios de cultivo. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 6, p. 1446-1451, 
nov./dez., 2010. 

CARVALHO, A. C. P. P. et al. Micropropagação da Bananeira. In. JUNGHANS, T. G. & SOUZA, 
A. S. (Ed. Técn.). Aspectos Práticos da Micropropagação de Plantas. Cruz das Almas: Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical, 2009. cap. 1. 

COSTA, F. H. S. et al. Efeito da interação entre carvão ativo e N6-benzilaminopurina na propagação 
in vitro de bananeira, cv. Grand Naine (AAA). Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 
28, n. 2, p. 280-283, Ago. 2006. 

FEHLAUER, T. J. et al. Caracterização da produção de genótipos de banana introduzidos na região 
de Bonito-MS. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 32, n. 3, p. 938-943, set. 2010. 

MURASHIGE T.; SKOOG F. A revised  medium  for  rapid  growth  and bioassays with 
tobacco tissue culture. Physiologia  Plantarum, Copenhagen, v. 15, n. 4, p. 473-497,  1962. 

SANTOS-SEREJO, J. A. et al. Micropropagação da Bananeira. In. JUNGHANS, T. G. & SOUZA, 
A. S. (Ed. Técn.). Aspectos Práticos da Micropropagação de Plantas. Cruz das Almas: Embrapa 
Mandioca e Fruticultura Tropical, 2009. cap. 10. 

OLIVEIRA, R. P.; SILVEIRA, D. G.; SILVA, S. O. Concentração de BAP e a eficiência de 
micropropagação de bananeira tetraplóide (grupo AAAB). Scientia Agricola, São Paulo, v. 58, n.1, 
p.73-78, jan./mar. 2001. 

 

 
 
 
       
                                                       
 
 
 
 

 

Anais do VIII SIC 1289

ISBN 978-85-7621-051-1



MORBIMORTALIDADE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 
HOSPITAL CLEODON CARLOS DE ANDRADE/PAU DOS FERROS-RN. 

 
Fernanda Aparecida de Queiroz Lima1; José Giovani Nobre Gomes2; Delane Maria 

Rêgo3. 
 

 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo fazer um Diagnóstico do Perfil de 
morbimortalidade da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cleodon Carlos de 
Andrade localizado no município de Pau dos Ferros/RN a fim de promover o 
planejamento adequado das ações no setor. Trata-se de um estudo descritivo analítico, 
longitudinal com abordagem quantitativa, onde utilizamos como fonte de busca de 
dados o livro de registro e os prontuários dos pacientes com o intuito de coletar 
informações sobre sexo, idade, diagnóstico, procedência, tempo de internação e 
desfecho morte. Foram incluídos no estudo os pacientes internados no respectivo setor 
no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, totalizando em 371 usuários. Os dados 
foram analisados por meio de estatística simples e inferencial, analisando 
principalmente os agravos e sua relação como tempo de internação e desfecho morte. 
Conclui-se que a equipe de saúde pode agir na perspectiva de melhorar a qualidade da 
assistência prestada a partir do conhecimento do perfil epidemiológico da população 
com o qual lida diariamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência à saúde; epidemiologia; terapia intensiva. 
 
INTRODUÇÃO 
 A Unidade de terapia intensiva (UTI) é o setor hospitalar destinado ao atendimento de 
pacientes graves ou de risco, potencialmente recuperáveis, que demandam assistência 
médica ininterrupta, com o apoio de uma equipe de saúde multiprofissional e recursos 
humanos especializados, além de equipamentos de alta tecnologia.  
De um modo geral, as UTIs têm recebido pacientes cada vez graves, com idade 
avançada e doenças crônicas agudizadas que exigem tratamentos complexos muitas 
vezes somados aos recursos limitados, assim como destaca Nogueira e outros.: “É 
crescente o número de pacientes críticos admitidos nessas unidades e, 
consequentemente, a necessidade de caracterizá-los para melhor distribuição de recursos 
humanos e materiais, visando à qualidade da assistência.” (NOGUEIRA, 2012, p. 60). 
Partindo desse pressuposto, é de suma importância que a equipe trabalhe na perspectiva 
de atender as reais necessidades para o perfil de usuário ao qual atua a fim da redução 
dos gastos e de uma assistência de saúde mais humana e qualificada.  
O presente estudo teve como objetivo fazer um diagnóstico situacional da Unidade de 
Terapia Intensiva do Hospital Cleodon Carlos de Andrade a fim de elucidar o impacto 
da intervenção da equipe multiprofissional sobre os perfis encontrados. 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
1 Acadêmica do Curso de Enfermagem, Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia – 
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3 Cirurgiã-Dentista, Mestre em Periodontia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; Doutora em 
Periodontia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; Professora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Estudo descritivo analítico, longitudinal com abordagem quantitativa, de pacientes 
adultos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cleodon Carlos de 
Andrade (HCCA) localizado no município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. 
Utilizamos como fonte de busca de dados o livro de registro e os prontuários dos 
pacientes a fim de coletar informações sobre sexo, idade, diagnóstico, procedência, 
tempo de internação e desfecho morte. Foram incluídos no estudo os pacientes 
internados no respectivo setor no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, totalizando 
em 371 usuários.  A análise estatística dos dados se deu por meio do programa IBM 
SPSS Statistics®. Para análise de duas variáveis quantitativas utilizamos o teste 
estatístico de Pearson com valor de significância menor que 0,05. Para análise de duas 
variáveis, uma quantitativa e uma qualitativa, utilizamos o teste estatístico de Mann-
Whitney com valor de significância menor que 0,05. Os demais dados foram 
apresentados em foram de tabelas e gráficos a partir da estatística descritiva e 
caracterização da amostra. 
A pesquisa envolve parecer ético, tendo sua aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte através do parecer 
consubstanciado nº 128/11.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Durante o período estudado, 371 pacientes foram admitidos na UTI. Com relação ao 
sexo, 180 dos pacientes internados eram do sexo feminino e 191 eram do sexo 
masculino, havendo uma distribuição proporcional entre ambos. Este achado diverge da 
maioria dos estudos realizados na área onde, em grande parte dos mesmos, houve 
predominância do sexo masculino podendo tal fato estar relacionado com o tamanho da 
amostra, não apresentando poder suficiente para determinar diferenças entre os sexos. 
No que se refere à idade (tabela 1), obtivemos a média de 64 anos, fato que classifica o 
usuário num perfil idoso, necessitando este de uma assistência diferenciada em virtude 
da fragilidade advinda da própria condição fisiológica. Essa média é semelhante à 
encontrada em estudo realizado por Nogueira e outros em UTIs públicas e privadas do 
Brasil.  
 
Tabela 1 – Idade e tempo de internação dos pacientes internados na UTI. Pau dos 
Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012. 
Variável Média Mediana Modo Erro 

padrão 
Mínimo Máximo 

Idade 64,789 69 69 19,5898 13 100 
 
Tempo de 
internação 

 
3,3939 

 
2 

 
1 
 

 
3,74387 

 
1 

 
27 

Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 
2012. 
 
Para o tempo de internação, a média foi de 3 dias (tabela 1). Este dado difere do 
encontrado na literatura, onde o menor tempo relatado é de 7 dias. Pôde-se observar 
também que grande número dos pacientes permaneceram internados na UTI apenas por 
24 horas (figura 1). Tais achados podem ser explicados por algumas questões: a 
primeira delas diz respeito ao quadro clínico do sujeito no momento da admissão, 
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encontrando-se este em estado tão grave que não consegue sobreviver por um período 
maior que 24 horas e a segunda, remete ao fato da unidade dispor apenas de serviços 
básicos onde, em outras ocasiões, quando há a necessidade de se realizar alguns 
procedimentos mais complexos, é preciso que o usuário busque atender suas 
necessidades fora, sendo transferido para outra cidade. 

 
Figura 1 – Tempo de internação em dias na UTI. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a 
abril de 2012. 
 
No que concerne ao motivo de saída dos usuários, observamos que 40,9% dos pacientes 
foram transferidos para outro setor do hospital; 7,3% foram transferidos para outra 
cidade; 30,2% foram a óbito e apenas 8,4% receberam alta da UTI. Já em relação ao 
desfecho final, 56,6% dos usuários permaneceram vivos; 30,2% faleceram e 13,2% 
apresentaram informação de desfecho ausente. 
Ainda buscou-se descobrir a existência de diferença significativa entre as variáveis 
quantitativas idade e tempo de internação com a variável qualitativa óbito, objetivando-
se desvendar se as mesmas interferem no desfecho final do paciente (óbito ou não). Na 
primeira análise (tabela 2), idade versus desfecho morte, pelo valor de p (<0,001) 
identificado por meio do teste estatístico, verificou-se que há diferença significativa 
entre a idade do paciente e o desfecho do mesmo, sendo a velhice, portanto, uma 
condição fortemente atrelada e interferente na evolução do paciente. 
 
Tabela 2 - Diferença significativa entre pacientes que foram a óbito versus idade 
em anos . Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012. 
 Pacientes que 

foram a óbito 
N Mann-

Whitney U 
Wilcoxon 
W 

Z Valor 
de p 

Idade em 
anos 

Sim 110 7637,500 29373,500 -
4,877 

,000 
Não 208 
Total 318 

Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 
2012. 
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Na segunda análise (tabela 3), tempo de internação versus desfecho morte também pelo 
valor de p (<0,001) encontrado por meio do teste, verificou-se que há diferença 
significativa entre a quantidade de dias que o paciente permanece internado na UTI e o 
seu desfecho final e que, portanto, há íntima relação entre ambas. Resultado semelhante 
é compartilhado em estudo realizado por Abelha e outros. 
 
Tabela 3 - Diferença significativa entre pacientes que foram a óbito versus tempo 
de internação. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012. 
 Pacientes que 

foram a óbito 
N Mann-

Whitney U 
Wilcoxon 
W 

Z Valor 
de p 

Tempo de 
internação 

Sim 104 7159,500 12619,500 -
3,488 

,000 
Não 181 
Total 285 

Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 
2012. 
 
Em decorrência das informações encontradas, buscamos ainda descobrir se a variável 
idade interfere na quantidade de dias em que o paciente permanece internado na UTI 
(tabela 4). Para tanto, a partir da aplicação do teste estatístico de Pearson, com nível de 
significância menor que 0,05, pudemos observar que os usuários admitidos nesta 
instituição fogem à crença de quanto mais velho maior o tempo de permanência no setor 
e, por fim, não há correlação entre idade e tempo de internação, resultado coincidente 
com o encontrado em estudo realizado por Feijó e outros. 
 
Tabela 4 – Correlação entre Idade em anos e tempo de internação em dias. Pau dos 
Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012. 
 Idade em anos Tempo de internação em 

dias 
Idade em 
anos 

Pearson 
Correlation 

1 ,001 

Valor de p  ,985 
N 365 293 

Tempo de 
internação 
em dias 

Pearson 
Correlation 

,001 1 

Valor de p ,985  
N 293 297 

Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 
2012. 
 
As principais patologias que levaram os pacientes a serem admitidos na UTI não 
obedecem a mesma ordem quando nos referimos às principais doenças que levaram os 
usuários a óbito. Isto está bastante claro quando observamos que o Infarto Agudo do 
Miocárdio (figura 2) é a principal causa de internação, porém, quando nos referimos à 
morte, a Sepse (figura 3) é severamente cruel, levando a óbito 70% dos usuários que 
foram acometidos por ela. Tal achado traz a tona o fato de que a evolução do paciente 
depende da doença de base, da condição clínica do mesmo, da assistência prestada, 
dentre outros fatores. Nessa perspectiva, é fundamental que os serviços da UTI estejam 
organizados de tal forma para que se possa dar suporte e garantir a sobrevida do usuário, 
independente do diagnóstico. Tão importante quanto à aplicação de recursos em novos 
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tratamentos e tecnologia de ponta nestas unidades é o conhecimento de dados 
epidemiológicos da clientela atendida constituindo uma necessidade que se impõe a fim 
de tornar a assistência cada vez mais resolutiva. 
 

 
 
Figura 2 – Principais causas de internação. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril 
de 2012 
 

Figura 3 – Média de óbito em relação às principais causas de internação. Pau dos 
Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012. 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados da presente pesquisa mostram que os profissionais intensivistas podem 
atuar na perspectiva de melhorar a qualidade da assistência prestada a partir do 
conhecimento do perfil epidemiológico da população com o qual lida diariamente. 
Nesta perspectiva, concluímos que não houve predominância de sexo, divergindo do 
encontrado na literatura, sendo o sexo masculino predominante em grande parte da 
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mesma. A média de idade encontrada é superior à registrada em estudos semelhantes, o 
que nos permite dizer que lidamos com pacientes de idade bastante avançada e que sem 
dúvida alguma necessitam de uma atenção diferenciada. Já para o tempo de internação a 
média encontrada é de 3 dias, dado que também diverge do referenciado na literatura e 
para o qual acreditamos estar relacionado com a gravidade do paciente e com a 
qualidade do serviço em virtude da precariedade do setor.  
Pudemos observar também, isoladamente, que houve diferença significativa entre idade 
e óbito e tempo de internação e óbito, elucidando que tanto a idade quanto os dias de 
permanência na UTI são fatores cruciais para a sobrevivência ou morte do paciente. Não 
houve correlação entre idade e tempo de internação, o que nos remete a questão que o 
paciente idoso pode se recuperar tão bem e tão rápido quanto um paciente jovem desde 
que bem assistido.  
Por fim, identificamos como diagnósticos predominantes no momento de admissão o 
Infarto Agudo do Miocárdio; Pneumonia; Acidente Vascular Encefálico e Insuficiência 
Cardíaca Congestiva. No entanto, os óbitos predominaram em pacientes com Sepse; 
Edema Agudo de Pulmão; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Pneumonia e 
Insuficiência Renal Crônica. 
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NEOPLASIAS CUTÂNEAS NÃO MELANOMA: AVALIAÇÃO COMPARATIVA 
DAS DIVERSAS TÉCNICAS DE TRATAMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NO CURSO 

CLÍNICO E CONTROLE DA DOENÇA 
 

Kátia Pinheiro de Souza1, Felipe Matos Victor2, Marinaldo Horácio de Oliveira 
Medeiros3 

 
 

RESUMO: As neoplasias cutâneas não melanoma são o tipo de câncer mais frequente entre os 
adultos. Nelas estão inclusas os carcinomas basocelular e espinocelular, além de outras doenças 
neoplásicas menos prevalentes. A conduta terapêutica, em geral, envolve cirurgia e radioterapia. 
Esse trabalho objetiva avaliar a eficácia das opções de tratamento oferecidas aos pacientes 
atendidos no período de 2005 a 2010 pelo Serviço de Oncologia e Cirugia de Cabeça e Pescoço 
sediada atualmente na Clínica João Carrilho, bem como se há diferença entre a efetividade do 
tratamento executado por diferentes classes de profissionais, oncologistas e não oncologistas. Os 
dados colhidos retrospectivamente via análise de prontuários foram tabulados e tratados 
estatisticamente no programa EXCEL2012. Dentro da amostra estudada (13 pacientes) 69,23% era 
do sexo masculino, com média de idade de 70,2 anos, a maioria agricultor (23,08%). Aqui, foi mais 
frequente o tipo espinocelular (69,23%). Dentro das modalidades de tratamento inicial da lesão, foi 
evidenciada uma preferência pela ressecção local (23,07%) e dessa associada a esvaziamento 
cérvico-facial no mesmo tempo cirúrgico (23,07%). Na primeira opção foi evidenciada necessidade 
de radioterapia adjuvante em 100% dos casos, com uma taxa de recidiva de 66,66% (contra 
66,66%, em ambos os parâmetros aventados, da segunda modalidade referida). As duas técnicas 
obtiveram sobrevida de 100% em dezoito meses.  Em nosso estudo, foi evidenciada uma menor 
taxa de recorrência local da lesão após tratamento inicial pelo cirurgião oncologista. Não obstante, 
os níveis de doença metastática foram maiores em relação aos encontrados quando o dermatologista 
tratou a lesão inicial. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Câncer; Não melanoma; Pele; Tratamento. 
 
INTRODUÇÃO 

 
“As neoplasias de pele tipo não melanoma são o tipo de câncer mais frequente no 

mundo, configurando assim uma importante questão global de saúde pública” (GURUDUTT; 
GENDEN, 2011). De acordo com os dados do INCA (2012), no Brasil, serão por volta de 134 mil 
novos casos em 2012. Neste grupo de cânceres então englobados o carcinoma basocelular (cerca de 
80% dos casos) e o espinocelular, além de outras doenças cutâneas malignas menos frequentes. “Os 
fatores de risco relacionados ao câncer de pele não melanoma (NMSC) incluem: pele caucasiana, 
idade maior do que 65 anos, exposição solar e imunodeficiência” (D'SOUZA; CLARK, 2011). 

Vários fatores etiológicos estão envolvidos no desenvolvimento dessas neoplasias, por 
exemplo: exposição continuada à luz solar, infecção por diversos tipos de vírus, inflamação crônica, 
exposição a variados componentes químicos, doenças genéticas como Xeroderma pigmentoso e 
Epidermodisplasia verruciforme, dentre outros.  

De acordo com GURUDUTT; GENDEN (2011) “a associação mais frequente é feita 
com a exposição à radiação ultravioleta, em especial a tipo B”. Corroborante dessa associação é o 
fato de que “a maioria dos NMSCs (80-90%) ocorre em áreas fotoexpostas da cabeça e pescoço” 
(VENESS et al., 2006). Da exposição continuada à energia solar decorrem diversas alterações como 
mutações em ponto no DNA, alterações de sinalização celular, ativação/desativação de certos genes 
(p53 e patched, por exemplo), dentre outras, que podem explicar a gênese do processo neoplásico. 
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1Importante é atentar para a constatação de que “a incidência aumenta com os anos e exposição 
cumulativa” (LACOUR, 2002). 

Acredita-se que cerca de 15% das neoplasias de pele não melanoma possuam origem 
viral. De acordo com estudos, o vírus mais constantemente imputado é o HPV, em especial os 
subtipos 6, 11 e 16 (ALLAM; RATNER, 2001) (YPIRANGA; MORAES, 2009). Além dele, outros 
vírus são descritos como oncogenes, como o vírus da hepatite C e alguns herpes vírus humanos 
(HHV). “O DNA viral pode agir como oncogene, por alguns mecanismos: ao afetar diretamente o 
reparo genético, causar reações inflamatórias secundárias ou induzir diretamente mutações” 
(LACOUR, 2002). 

Quanto à apresentação clínica, o principal percussor clínico do NMSC é a ceratose 
actínica, que pode ser considerada um carcinoma in situ. O carcinoma de células escamosas, em 
geral, apresenta-se como uma pápula eritematosa, placa, ou ulceração em áreas da pele 
fotoexpostas. As lesões podem ser friáveis e sangrar com manipulação.“Na cabeça e pescoço, 
geralmente envolve regiões como orelha e região frontotemporal, entretanto, alguns estudos 
apontam o nariz como um sítio predominante da doença” (LEIBOVITCH et al, 2005). 
 “Já o carcinoma basocelular aparece como uma pápula rósea perolada crescendo 
progressivamente até nódulo, com posterior ulceração central, recoberta de crosta, podendo sangrar 
de forma episódica; as bordas são geralmente cilíndricas, translúcidas, mostrando formações 
peroladas e eventualmente finas teleangiectasias” (BUTEL, 2000).  

O diagnóstico é eminentemente clínico, via estudo detalhada da pele (ectoscopia) 
associada ao histopatológico de lesões suspeitas. Em adição, para pacientes considerados de alto 
risco (ver adiante) ou com comprometimento de parótida, segundo Martinez e Cook (2007), a 
exploração cervical eletiva deve ser considerada. Atualmente, está em estudo a técnica do 
Linfonodo Sentinela como uma opção de menor morbimortalidade para pacientes na situação acima 
referida. A punção por agulha fina de nódulos suspeitos pode ser de valia para identificar a 
necessidade de abordagem da região cervical (NCCN, 2010). 

Estudos apontam que a maioria dos pacientes com câncer de pele não melanoma 
(NMSC) são curados e apenas uma minoria morre, geralmente em consequência de metástases pra 
linfonodos regionais, o que ocorre em menos de 5% dos casos (VENESS; PALME; MORGAN, 
2006) (VENESS, 2007). Entretanto, Allam e Ratner (2001) demonstraram que quando ocorre 
metástase, cerca de 80% das lesões incidem localmente, sendo a glândula parótida o sítio mais 
frequente, seguido pelos linfonodos cervicais. “O nível cervical acometido tende a estar relacionado 
com a localização da lesão inicial” (EBRAHIMI et al, 2010). É consenso que o comprometimento 
de parótida e do pescoço piora o prognóstico, além de comprometer o tempo livre de doença e a 
sobrevida (GURUDUTT; GENDEN, 2011). 

Aqueles pacientes que desenvolvem doença metastática são ditos portados de NMSC de 
alto risco. Outros fatores que também os classificam na faixa de alto risco são: tamanho da lesão 
primária maior que dois centímetros, profundidade maior do que quatro milímetros, invasão 
perineural ou de estruturas linfovasculares, lesão recorrente, de alto grau ou não completamente 
excisada, portador imunossuprimido e localização desfavorável da lesão (próximo à parótida, por 
exemplo). 

O tratamento de escolha das NMSC é a excisão cirúrgica da lesão, apesar de que 
técnicas como crioterapia, eletrocoagulação e curetagem constituem alternativa em caso de lesões 
de baixo risco (GURUDUTT; GENDEN, 2011). No que concerne aos tumores mais agressivos, 
com metástases ou recorrentes, o ideal é uma estratégia multimodal com o uso de cirurgia 
(idealmente microcirurgia de Mohs - MMS) aliada a radioterapia (GURUDUTT; GENDEN, 2011) 
(ALLAM; RATNER, 2001) (VENESS, 2007) (NCCN, 2010). O uso de MMS também é indicado 
                                                           
1 Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde – UERN. Email.: katianatsumie@hotmail.com 
2 Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde – UERN. Email.: felipemvictor@hotmail.com 
3 Docente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde – UERN. Email.: horaciomedeiros@yahoo.com 
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para lesões em locais de importância funcional ou cosmética como olhos, nariz e lábios.(MOORE et 
al, 2005). “Já a quimioterapia é potencialmente útil nos casos complexos ou em doença residual no 
pescoço” (NCCN, 2010). Outras modalidades de terapia ainda estão em estudo como o uso de 
anticorpos contra o fator de crescimento endotelial vascular (anti-EGFR), por exemplo. 

O curso clínico dessas neoplasias é dependente de vários fatores, sendo deveras 
importante a estratégia de tratamento instituída. A excisão inadequada de lesões é fator de risco para 
recorrência local (SAMPAIO; RIVITTI, 2000) (HUANG; BOYCE, 2004). “Cerca de 50% dos 
pacientes com margem positiva após tratamento inicial terão recorrência local” (MOORE et al, 
2005). Vale salientar que a doença recorrente é associado com alta incidência de metástase 
linfonodal comparada com metástase na apresentação inicial. Além disso, também há correlação 
positiva entre lesões recorrentes e uma maior taxa de invasão neurovascular e, consequentemente, 
de metástases (ALLAM; RATNER, 2001). 

Este estudo tem por objetivo definir o perfil dos pacientes com câncer de pele não 
melanoma e de difícil controle tratados no serviço de cabeça e pescoço abaixo referido. Presta-se, 
ainda, a fazer uma avaliação dos diversos tipos de técnicas que têm sido empregadas no tratamento 
desses pacientes, quanto à eficácia das mesmas no que concerne as taxas de sobrevida, ao tempo 
livre de doença e aos índices de recorrência e metástases. Além disso, busca analisar se há diferença 
entre a efetividade do tratamento executado por diferentes classes de profissionais, oncologistas e 
não oncologistas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo do tipo quantitativo, com análise retrospectiva de prontuários 

clínicos dos pacientes atendidos no período de cinco anos (2005 a 2010) pelo Serviço de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço sediado na Clínica João Carrilho, atualmente. Neste, foram incluídos os pacientes 
com diagnóstico de Câncer de Pele não melanoma de difícil controle com seguimento mínimo de 18 
meses. Dentro desses critérios foram analisados 13 prontuários.  

As informações contidas foram transferidas para protocolo específico, para que os 
dados relevantes fossem tabulados e os resultados finais tratados pela estatística. Os critérios de 
inclusão a serem obedecidos foram: diagnóstico de neoplasia de pele não melanoma, prontuários 
devidamente preenchidos e autorização para acesso aos prontuários.  

Dentro do protocolo foram incluídos dados relevantes como idade do paciente, tipo de 
câncer de pele não melanoma, técnica usada no tratamento da lesão inicial, ocorrência de 
metástases, especialidade do médico que tratou a lesão inicial, tempo de sobrevida, dentre outros. 
Uma vez protocolados, os dados foram estatisticamente tabulados via programa Excel 2010.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O SCNM configura-se como o tipo de câncer de maior prevalência entre os adultos. 

Várias são as modalidades empregadas em seu tratamento. Tais modalidades são desenvolvidas por 
diversas especialidades médicas, incluindo especialidades oncológicas e não-oncológicas. Em geral, 
o prognóstico é bom e a não resolução do problema é exceção.  

Dentro da amostra estudada (13 pacientes) 69,23% era do sexo masculino, com média 
de idade de 70,2 anos. Isso está de acordo com o encontrado em várias pesquisas, onde se afirma 
que  aproximadamente 80-90% das lesões se desenvolvem em homens mais velhos com histórico 
de exposição solar (VENESS; PALME; MORGAN, 2006) (CZARNECKI et al, 1994) (ODDONE 
et al, 2009). Como já referido a exposição solar continuada constitui o principal fator de risco para 
desenvolvimento de NMSC. Em nosso estudo a maioria dos sujeitos referiu a agricultura por 
profissão (23,08%).  
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Neste estudo foi majoritariamente mais frequente o tipo espinocelular (69,23%), 
seguido pelo basocelular (15,38%). De acordo com os dados de EBRAHIMI et al. (2010), somente 
uma minoria dos pacientes com SCNM tem o tipo espinocelular (cerca de 20-25%). Isso conflita 
com os dados aqui demostrados, o que talvez esteja relacionado ao fato de que nossa amostra é 
composta por pacientes com cânceres de difícil tratamento. Convencionalmente os carcinomas do 
tipo escamoso têm maior probabilidade de complicar com metástases ou recorrências, em especial 
aqueles ditos de alto risco (MARTINEZ; COOK, 2007) (VENESS et al, 2007). 

De acordo com estudo a cerca dos principais fatores de risco para SCNM recorrente o 
sistema TNM não relaciona-se diretamente com o incremento como fator de risco, sendo 
considerando apenas o tamanho da lesão inicial (T) como fator determinante (GURUDUTT; 
GENDEN, 2011). Tumores maiores que dois centímetros (T2) são implicados como de maior 
chance em gerar metástases linfonodais (NCCN, 2012). Em nossa amostra 76,92% dos pacientes 
eram portadores de lesão inicial maior do que dois centímetros. 

O comprometimento inicial, nesta amostra ocorreu majoritariamente nas regiões 
parotídea (30,77% do total), temporal (23,08%) e da pirâmide nasal (15,38%). Segundo Leibovitch 
et al (2005) a região mais frequentemente afetada pelo NMSC é o nariz. A área de 
comprometimento inicial é um dos fatores que podem estar relacionados com aumento do risco de 
metástase, bem como com a região aonde estas irão ocorrer. Pacientes com SCNM localizado na 
área de drenagem de linfonodos da glândula parótida (orelha externa, região temporal, escalpo 
anterior, etc.) ou no lábio inferior são associados maior incidência de metástases (VENESS, 2007). 

Em termos de doença metastáticas, foi evidenciada uma média de 30,77% de metástase 
para linfonodos regionais, sendo 41,67% para região cervical, 25% para a parotídea, 25% com 
metástase em ambos e 8,33% sem metástases. As taxa de sobrevida em dezoito meses para os que 
tiveram metástases foram de 16,67%, 8,33%, 16,67%, respectivamente.  

De acordo com Veness (2007) grande parte dos estudos a incidência de metástases para 
linfonodos regionais é baixa, menor que 5%. Contudo, em pacientes com NMSC de alto risco as 
chances podem chegar a 20% (D'SOUZA; CLARK, 2011). Quando há metástase, esta ocorre para a 
região parotídea em 60-80% dos casos (VAUTERIN et al, 2006). Em contraste, evidenciamos um 
taxa de metástase regional de 30,77% dos casos, sendo que mais de 40% desses ocorreu para 
linfonodos cervicais. Isso se torna ainda mais relevante se relembrarmos que as lesões iniciais, em 
nosso contexto, ocorrem mais frequentemente na região de drenagem para linfonodos parotídeos. 

Vale salientar que os índices mais significativos de metástases para região da parótida, 
cerca de 100% em lesões iniciais na região temporal e 50% daquelas na circunjacências da glândula 
supracitada, ocorreu quando a lesão inicial estava em área de drenagem parotídea. O achado de 
doença parotídea é um fator independente de piora do prognóstico, sendo relacionado à diminuição 
de sobrevivência e tempo livre de doença (GURUDUTT; GENDEN, 2011) (NOURI et al, 2004). 
Sob esse aspecto, teríamos maiores chances de resolução para os pacientes estudados. 

Segundo a literatura o tratamento de escolha para SCNM é a excisão cirúrgica, com 
taxas de cura de aproximadamente 90% (VENESS, 2007). Em pacientes de alto risco, a NCCN 
(2012) recomenda 03 possibilidades de tratamento da lesão inicial: excisão cirúrgica com avaliação 
pós-operatória de margens (POMA) e reparo primário - naqueles com lesão maior que 20mm em 
áreas com outros fatores de risco e que podem ser excisados com 10mm de margem livre - MMS ou 
radioterapia, para aqueles inoperáveis. É consenso que, em caso de margens positivas após 
tratamento inicial, pode-se lançar mão da radioterapia adjuvante. 

A NCCN (2012) advoga que a radioterapia adjuvante diminui os níveis de doença 
recorrente, com uma taxa de controle que beira os 80%. Em relação aos demais pacientes, naqueles 
considerados de alto risco o uso de radioterapia é mais frequente como terapia adjuvante e quando 
há invasão perineural do que com terapia inicial. Em nosso estudo, a taxa de sobrevida em 18 meses 
foi de cerca de 80% em pacientes submetidos à radioterapia como tratamento adjuvante. 
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Nesse estudo, dentro das modalidades de tratamento inicial da lesão, foi evidenciada 
uma maior execução de ressecção local (23,07) e dessa associada a esvaziamento cérvico-facial 
(ECF) no mesmo tempo cirúrgico (23,07%). Na primeira opção foi evidenciada necessidade de 
radioterapia adjuvante em 100% dos casos, com uma taxa de recidiva de 66,66% (contra 66,66%, 
em ambos os parâmetros aventados, da segunda modalidade acima referida). As duas modalidades 
obtiveram sobrevida de 100% em dezoito meses. Os níveis de recorrência com a ressecção 
convencional chegam a 8% pela revisão de Rowe (1992), aqui essa taxa chegou a mais de 66%. 

Para pacientes com doença recorrente, de alto risco ou em área funcional a técnica de 
excisão cirúrgica é mais indicada e a MMS (VENESS, 2007) (LEIBOVITCH et al, 2005) (NCCN, 
2012), contudo, em nosso estudo nenhum paciente recebeu essa opção de tratamento.  

Pacientes que desenvolvem metástase de SCNM podem morrer como implicação de 
recorrência incontrolável de metástases linfonodais. Os pacientes com linfonodos positivos devem 
ser tratados com cirurgia, preferencialmente, ou com radioterapia associada ou não a quimioterapia, 
nos casos inoperáveis (NCCN, 2012). Entretanto não há recomendações fixas quanto ao tratamento 
eletivo de linfonodos positivos em pacientes de alto risco. No trabalho de Veness et al (2003) houve 
maior sobrevida em pacientes submetidos à ressecção cirúrgica das metástases e posterior 
radioterapia do que naqueles aos quais somente a cirurgia foi ofertada. Grande parte dos pacientes 
em nossa pesquisa foi submetida à linfadenectomia cérvico-facial, com menores taxas de doença 
recorrente e maior taxa de sobrevida em relação aos pacientes submetidos somente a ressecção 
cirúrgica da lesão. 

No que concerne ao tipo de especialista médico que realizou o tratamento inicial, a 
maioria foi realizado por cirurgiões oncológicos (53,84%). A maioria dos pacientes com a doença 
tem excelente prognóstico sendo tratados por dermatologista, cirurgião ou radioncologista 

(PFISTER; HALPERN, 2007). Em nosso estudo, foi evidenciada uma menor taxa de recorrência 
local da lesão após tratamento inicial pelo cirurgião oncologista (14,29%) – Tabela 01. 

 

 
 

Não obstante, os níveis de doença metastática foram maiores (87,71%) em relação aos 
encontrados quando o dermatologista tratou a lesão inicial (66,66%). A despeito disso a sobrevida 
em dezoito meses foi de 42,86% em pacientes conduzidos pelo oncocirugião e de 33,33% quando 
tratados pelo dermatologista. Isso já era esperado haja visto que “[...] historicamente, o oncologista 
está mais habituado a tratar doentes em processo paliativos e manejar os sintomas de pacientes com 
doença recorrente ou metástases a distancia” (PFISTER; HALPERN, 2007).  

 
CONCLUSÕES 

  
O tratamento de NMSC, em especial os de alto risco, possui ainda algumas questões em 

aberto quanto ao valor de certas condutas e mesmo quanto ao momento ideal em que estas devem 
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ser instauradas. Em nosso estudo a opção cirurgia associada por radioterapia adjuvante foi uma das 
mais escolhidas para condução de pacientes de alto risco. Outra conduta bastante explorada foi a 
exérese cirúrgica da lesão aliada ao ECF no mesmo tempo cirúrgico. A necessidade de ECF já ao 
diagnóstico é preocupante, haja visto que isso pode apontar para um despreparo dos profissionais de 
saúde em reconhecer as lesões ainda em fase inicial. 

 No que tange a classe profissional responsável pela condução dos pacientes, os 
oncocirurgiões obtiveram menores taxas de recidiva local da lesão e maiores taxas de sobrevida no 
período de acompanhamento, em comparação aos dermatologistas. Contudo, os índices de 
metástases regionais foram maiores nos casos conduzidos por cirurgiões oncológicos, talvez por 
conta do maior afluxo de pacientes em estadiamento mais avançado para esses profissionais. Já os 
cirurgiões gerais obtiveram as melhores taxas de sobrevida, a despeito dos maiores níveis de 
recidivas locais e metástases regionais.  
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RESUMO 

A monitoração dos níveis de coordenação e atividade física vem se tornando um tema bastante 
discutido ultimamente no contexto escola, pois a chegada das novas tecnologias como vídeo games 
e jogos eletrônicos, vem ocupando o espaço e interesse das aulas de educação física. O presente 
estudo tem como objetivo analisar nível de atividade física habitual e coordenação motora de 
escolares de escolares no ensino fundamental II. A pesquisa foi descritiva, com delineamento 
desenvolvimental com corte transversal. A população foi composta por escolares de ambos os sexos 
matriculados do 8° ao 9° ano do ensino fundamental II da rede particular de ensino do Mater Christi 
de Mossoró. A amostra de 55 escolares 21 meninos e 34 meninas selecionadas de forma 
probabilística durante as aulas de educação física. Como instrumento de medida foi utilizado o 
questionário proposto Baecket al.(1982) para a obtenção do índice de atividade física habitual 
(IAFH) e foi aplicado a bateria de teste de coordenação motora do KTK 
(Körperkoordinationstestfürkinder-KTK). Para avaliar a relação entre atividade física e o nível de 
coordenação dos sujeitos, será utilizada a correlação linear de Pearson. A amostra deste estudo, 
independentemente do sexo, apresentou alta proporção de jovens sedentários que não cumprem 
atividades físicas diárias, o que pode ser um fator determinante para o baixo nível de coordenação 
motora e o desenvolvimento de agravos à saúde. Sugerindo que as crianças obtenham uma maior 
oportunidade de lazer em áreas recreativas, em casa, e no âmbito escolar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: cotidiano, adolescente, atividade física habitual. 
 
 INTRODUÇÃO 

 

Aspectos do cotidiano vêm alterando as atividades diárias das crianças. Se o avanço 
tecnológico torna-se um aliado para alguns grupos musculares principalmente os da motricidade 
fina (atividades manuais), caso específicos dos jogos eletrônicos. Por outro lado, uma falta de 
atividades físicas diárias onde envolva um maior número de grupos musculares, sofre influências 
pela falta de segurança as questões climáticas, contribuindo para inatividades e sedentarismo.  

Por sua vez, Rosa et al. (2011) advertem para o fato que a monitoração de níveis de 
atividade física em segmentos da população jovem se tornando um grande campo de estudo para 
especialista da área. Para tanto, Krebs, Ferreira Neto (2007), observando o atual cenário mundial, 
alertam  para um declínio no nível de atividade física habitual de crianças, adolescentes e adultos, 
estando ligada a avanços tecnológicos, que deixa as pessoas cada vez mais acomodadas e inativas, 
causando um quadro de sedentarismo generalizado.  

Enquanto isso, a atividade física deve ser estimulada desde os primeiros anos de vida, 
mantendo um perfil ativo, sobre tudo, saudável. A sua prática sendo iniciada na infância e estendida 
a adolescência, provavelmente garante um adulto ativo e longe de doenças. Segundo Sanders 
(2005), quando as crianças vivenciam experiências de movimentos que ajudam no seu 
desenvolvimento, sendo executadas diariamente, tem potencial de torná-las fisicamente ativas e 
saudáveis pela vida toda. Isso é uma importante meta que o professor de Educação Física tem diante 
de incorporar o prazer a atividade física, e que os alunos possam incorporara hábitos saudáveis para 
toda vida.  
 
1 Discente do curso de Educação Física do Campus Central, UERN. e-mail: hedmo_costa@hotmail.com  
2 Docente do Departamento de Educação Física, Campus Central, UERN. e-mail: hjmbeto@bol.com.br 
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Desta forma, menores níveis de prática de atividade física estão diretamente 
relacionados a uma elevada incidência de cardiopatias, diabetes hipertensão, obesidade, osteoporose 
e alguns tipos de câncer, que se tornam mais prevalentes com o avanço da idade e acarretam 
redução de qualidade de vida e da longevidade. Na verdade, os índices de obesidade adicionados 
com todas as outras doenças que cercam estão ficando bastantes presentes na vida das crianças, 
tornando-se portadores de fatores de riscos ou classificados habitualmente como sedentários 
(MALINA, BOUCHARD 2002). 

Por sua vez, estudo realizado por Mascarenhas (2005); Matias (2008) indicam que 
rapazes dedicaram quatro vezes mais tempo ao dia em atividades físicas de moderada a vigorosa 
intensidade que moças apontando rapazes como sendo habitualmente mais ativos que moças. 

Esse fato dos rapazes serem habitualmente mais ativos que as moças é afirmado no 
estudo de Willwock e Valentini (2007), pois de acordo com os autores, em relação ao gênero, a 
superioridade no desempenho dos meninos é decorrente da cultura que ainda promove o maior 
engajamento dos meninos por meio do incentivo de pais e professores, do contato com as atividades 
motoras desde pequenos e dos meios de comunicação. Enquanto que a sociedade ainda dirige as 
meninas para os trabalhos domésticos, privando-as de desenvolver suas habilidades tão rápido 
quanto à dos meninos, alertando para a promoção e o envolvimento das meninas em atividades 
motoras tornando-se competentes motoramente tirando-as de risco de estarem mais propicias a 
doenças crônico-degenerativas futuramente. 

Para tanto, a necessidade da coordenação motora é fundamental ao ser humano, pois é 
considerada uma qualidade básica para a realização de tarefas diárias e controlar seu corpo de forma 
mais eficiente no tempo e no espaço, não recebendo os estímulos necessários, certamente ela 
apresentará as características de uma insuficiência de coordenação após os seis anos, como 
consequência apresenta forte relação de influencia na aderência de atividades físicas diárias 
(FARIAS; SALVADOR, 2005; SARAIVA; RODRIGUES. 2010). 

Em virtude do comodismo da população em sua grande maioria em crianças e adolescentes 
vem gerando uma grande preocupação aos professores e pesquisadores da área,com isso visando 
verificar a frequência de suas atividades físicas habituais e sua coordenação motora, sabendo-se que 
um baixo índice de AFH acarreta sérios problemas a saúde e um dos principais responsáveis por 
isso e o sedentarismo que hoje é sinônimo de preocupação em todo o mundo, e é algo que vem 
crescendo desordenadamente.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar o nível de atividade física habitual e 
coordenação motora de escolares no ensino fundamental II. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A pesquisa foi do tipo descritiva com delineamento desenvolvimental e corte transversal 
(Thomas, Nelson, 2002). Foi composta por escolares de ambos os sexos matriculados do 8° e 9° ano 
do ensino fundamental II do colégio Mater Christi no município de Mossoró-RN. A amostra ficou 
estratificada em de 55 escolares sendo 21 meninos e 34 meninas selecionadas de forma 
probabilística durante as aulas de Educação Física. Como instrumneto de medida, foi utilizado um 
questionário voltado a estimativa do nível de prática habitual de atividade física proposto por 
Baeckeet al., (1982),(Baecke Questionnaireof Habitual Physical Activily – BQHPA), validado por 
Guedes et al., (2006).  E a bateria de teste KTK (Körperkoordinationstestfürkinder – KTK), 
Proposto por Kiphard e Schilling (1970 e 1974) apud Gorla (2007) que é composto por 4 teste 
motores sendo, na trave de equilíbrio (TE), saltos monopedais (SM), saltos laterais (SL) e 
transferências sobre Plataformas (TP). A estatística utilizada para avaliar a relação entre atividade 
física e o nível de coordenação dos sujeitos, foi utilizada a correlação linear de Pearson. Este estudo 
teve um nível de significância de p<0,05. 
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RESULTADOS E DISCURSÕES 

 
A seguir são apresentados os resultados referentes à classificação geral dos níveis de 

atividade física obtido pelos escolares que participaram do presente estudo. Os dados da tabela 01 
referem-se à estimativa do nível de prática habitual e de atividade física para ambos os sexos em 
diferentes contextos.  
 

Tabela 01- Estimativa do nível de prática habitual e de atividade física para ambos os sexos em 
diferentes contextos. 

Variáveis n Média Sd Máximo Mínimo 

IAE 

     Masculino 
 

21 2,40 0,57 3,1 1,1 
Feminino 

 
34 2,39 0,35 3,0 1,3 

IAFLA 

     Masculino 
 

21 2,70 1,14 5,1 0,8 
Feminino 

 
34 1,92 0,81 4,4 0,8 

IAFTL 

    Masculino 
 

21 2,30 0,69 4,3 1,3 
Feminino 

 
34 2,22 0,70 3,8 1,0 

IAFH 

     Masculino 
 

21 2,40 0,51 3,2 1,1 
Feminino   34 2,15 0,39 2,8 1,0 
IAE = Índice de atividade na escola; IAFLA = Índice de atividade física no lazer ativo; IAFTL = 
Índice de atividade física no tempo livre; IAFH = Índice de atividade física habitual. 
 

Os resultados mostram que apenas 19,05% dos meninos são classificados como ativos 
contra 0% das meninas todas as crianças do sexo feminino estudadas apresentando um baixo nível 
de atividade física habitual no total de 100% dos participantes encontra-se abaixo da classificação 
normais consideradas sedentárias contra 80,95% dos meninos, constatando que os meninos são mais 
ativos que as meninas. Em um estudo feito com 157 moças e 124 rapazes por Guedes e Guedes 
(2002) também constatou que os rapazes mostraram-se mais ativos em atividades físicas de 
moderada-a-vigorosa intensidades que as meninas, com a amostra de Lopes (2010) em seu estudo 
comparativo entre meninos e meninas Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas nos níveis de AF quer entre aos dois sexos quer entre os dois grupos etários 
considerados, já em um estudo de Lopes (2011) com 25 crianças portuguesas relatou que a AF 
habitual de todos os sujeitos da amostra realizam AF moderada a vigorosa, cumprindo as 
recomendações internacionais de AF diária para crianças necessária para a manutenção de um bom 
estado de saúde. 
 
Tabela 02- Classificação e percentual de coordenação motora e índice de atividade física habitual 
para escolares de ambos os sexos.  
Classificação do Índice de Coordenação Bom Normal Regular Baixo 

Masculino 
  

4,77% 61,90% 28,57% 4,76% 
Feminino 

  
0,00% 44,11% 47,05% 8,84% 

Classificação Índice A. Física Habitual Ativo Sedentário 

Masculino 
  

19,05% 80,95% 
Feminino     0,00% 100% 
 

Anais do VIII SIC 1307

ISBN 978-85-7621-051-1



Podem-se notar diferenças significativas para o desempenho motor entre os sexos. Um 
estudo de Lopes (2011) com crianças portuguesas que os resultados do KTK permitiram verificar 
que apenas 47,6% das crianças apresentam uma CM normal (ninguém apresentou coordenação boa 
ou muito boa), o que significa que na sua maioria (52,4%) os alunos apresentaram insuficiência 
coordenativa e perturbações da coordenação, no entanto, esses resultados são contrários do 
encontrado aqui da minha pesquisa que obtive 4,77% classificado como bom e 61,90% classificado 
como normal, já no trabalho feito por Carminato (2010) revelou que a maioria dos escolares, 
independentemente da idade e do sexo, se encontram abaixo da normalidade, sendo que os meninos 
apresentaram níveis de desempenho superiores ao das meninas, ocorrendo o mesmo na minha 
pesquisa. 

No gráfico 01 são apresentados os resultados da correlação entre Índice de atividade física 
habitual e níveis de coordenação motora entre os escolares de ambos os sexos que se encontrou uma 
correlação moderada entre o índice de atividade física habitual e níveis de coordenação motora de 
(r=0,33).  
 

 
Gráfico 01- Correlação entre Índice de atividade física habitual e níveis de coordenação motora 
entre os escolares de ambos os sexos 

 

Quanto á análise, 33% dos índices de coordenação motora são explicados pelo índice de 
atividade física habitual, ou seja, quanto mais sobe os níveis de coordenação motora mais sobe a 
níveis de atividade física. Contrariamente na pesquisa de Lopes (2011) com crianças portuguesas 
onde apenas 47,6% das crianças estão na faixa da normalidade não se encontraram correlações 
significativas entre a AF habitual e o KTK, de fato será sempre de esperar que as crianças mais 
ativas sejam aquelas que apresentem um maior repertorio motor, e consequentemente, uma melhor 
coordenação motora e um desempenho mais elevado das habilidades motoras. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados mostram que os níveis de atividade física habitual tanto na escola, em casa 
como no lazer ativo deram abaixo da normalidade considerando-os sedentários, a comparação com 
a coordenação motora dos meninos foram superiores as meninas, a correlação entre atividade física 
habitual e a coordenação motora constatou os índices de coordenação motora são explicados pelo 
índice de atividade física habitual, ou seja, quanto mais sobe os níveis de coordenação motora mais 
sobe a níveis de atividade física. Baseado em ambas as recomendações utilizadas, a amostra deste 
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estudo, independentemente do sexo, apresentou alta proporção de jovens sedentários que não 
cumprem atividades físicas diárias, o que pode ser um fator determinante para o baixo nível de 
coordenação motora, e acarreta o desenvolvimento de agravos a saúde. Sugerindo que as crianças 
obtenham uma maior oportunidade de lazer em áreas recreativas e em casa. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE CAICÓ DA 
UERN ACERCA DO CÂNCER DE BOCA 

 Nara Grazieli Martins Lima1; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira2; Ligia Oliveira Pinto3; Gilmara Celli 

Maia de Almeida4 

RESUMO: A incidência do câncer de boca está aumentando no mundo. Sua elevada taxa de 
morbidade e mortalidade tem constituído um problema de saúde pública. Evidências 
epidemiológicas mostram que a exposição ao sol, tabagismo, alcoolismo, infecções pelo Papiloma 
Vírus Humano e Vírus Herpes Simples são fatores de risco desta neoplasia. A prevenção e o 
diagnóstico precoce constituem as melhores formas de reverter essa situação. Baseado nisso, este 
estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos futuros profissionais de Enfermagem acerca do 
câncer oral esperando obter subsídios que favoreçam o diagnóstico precoce e consequentemente, 
aumento da sobrevida e qualidade de vida da população. A pesquisa foi realizada através da 
aplicação de questionários estruturados aos alunos matriculados no curso de enfermagem, contendo 
questões sobre fatores de risco, características clínicas da lesão, bem como procedimentos 
diagnósticos. O perfil dos 86 entrevistados correspondeu a pessoas tanto do sexo masculino 
(19,77%) quanto do sexo feminino (80,23%), com idades entre 18 e 35 anos. Destes, nenhum citou 
o Carcinoma epidermóide como tipo de câncer prevalente na boca, contudo (60,46%) conheciam os 
fatores de risco, sendo o fumo(60,46%), falta de higiene(31,39%) e álcool(26,74%) os mais citados. 
Apenas 24,41% conseguiam identificar as características clínicas dessa neoplasia maligna. Quanto 
ao tratamento, 38(44,18%) encaminhariam seus pacientes para o cirurgião-dentista e 22(25,59%) 
indicariam para o médico caso suspeitasse da presença da lesão. Esses achados reforçam a 
necessidade de melhoria na educação desses graduandos acerca das neoplasias malignas. 
 
PALAVRAS - CHAVE: Acadêmicos, Diagnóstico precoce, Fatores de risco, Prevenção.  
 
INTRODUÇÃO 
 
          O câncer bucal vem progressivamente ocupando posição de destaque entre as causas de 
morbidade e mortalidade em nosso país. É o oitavo tipo de câncer mais comum no mundo 
acometendo cerca de 7% da população mundial, onde no Brasil ocupa o 4º lugar de maior 
incidência (MASSANO et al, 2006), dados de Registro de Câncer de Base Populacional mostram 
que o câncer bucal ocupa o 6º lugar entre os tipos de cânceres mais incidentes no sexo masculino.  
Hindle e Nally (1991) afirmam que embora seja prevalente o acometimento em pessoas idosas, os 
pacientes jovens estão sendo afetados.  
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          É definido assim como as demais neoplasias malignas, como uma doença crônica, 
multifatorial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam os processos de controle da 
proliferação e crescimento celular. Onde o tabagismo, etilismo, exposição excessiva ao sol, má 
higiene bucal, dietas pobres em frutas e vegetais, infecções secundárias pelo Papiloma Vírus 
Humano (HPV) e Vírus Herpes Simples, são apontados como fatores considerados de risco para o 
surgimento do câncer (Lopes et al, 2002). Podendo ainda elencar o uso de próteses mal adaptadas, 
fatores irritantes crônicos como fatores predisponentes para o câncer de boca. 
          Clinicamente, geralmente, mimetiza condições benignas comuns da boca podendo exibir 
aspecto ulcerado e/ou nodular de coloração branca e/ou vermelha e apresenta-se assintomático 
acometendo principalmente língua, gengiva, lábio e palato. A prevenção primária dessa condição 
está embasada nos fatores etiológicos e no estilo de vida. Em casos nos quais a doença já está 
alojada, o diagnóstico precoce é importante para evitar o agravamento e melhorar o prognóstico do 
paciente. No entanto, o câncer oral é considerado como um dos maiores problemas de saúde 
pública, pois a detecção desta lesão maligna acontece tardiamente (LIMA et al, 2005).  
          Os dados dos Registros Hospitalares de Câncer brasileiros mostram que grande parte dos 
pacientes chega aos hospitais em fase avançada, necessitando de tratamentos que influi no tempo e 
na sobrevida destes pacientes, entre as causas de diagnóstico tardio inclui-se desde o despreparo da 
própria classe Médica e Odontológica, sem formação especifica para realizar o diagnostico nas 
fases precoces, até a desinformação da população sobre como cuidar de sua saúde (Dib et al, 1990, 
Kovalski et al, 1994). 
          De acordo com Adlard e Hume (2003) os portadores da doença geralmente são incapazes de 
identificar os seus sinais e sintomas, tendo em vista que não há ênfase às medidas de prevenção e 
conscientização para a população.  
         Morais et al. (2009) e Bevenuto et al. (2009) realizaram um estudo entre cirurgiões-dentistas, 
onde foi identificado dúvidas e contradições entre estes profissionais com relação aos fatores de 
risco, afirmaram ainda que os cirurgiões-dentistas não apresentavam conhecimento e treinamentos 
ideais para difundir os meios de prevenção e detecção precoce do câncer de boca. Numa pesquisa 
com uma amostra de 300 universitários, foi observada que parte da população universitária não sabe 
que o câncer pode acometer a boca e que o álcool é um dos fatores de risco (LIMA et al. 2005). 
Para Bevenuto et al. (2009) a população precisa ser melhor informada em relação aos vários 
aspectos relacionados ao câncer oral, pois como a mesma poderia ser esclarecida se há 
desconhecimento entre os próprios profissionais? (FURTADO, 2002 ; MOLINA et al. 2006). 
Diante disso, é sabido que os profissionais da saúde devem ser um elemento de difusão de 
informações sobre o assunto, tornando possível adequar programas de prevenção e detecção 
precoce que possam atender aos reais problemas nacionais ( Boyle et al, 1994). 
          Com base nesta deficiência tanto da população como também dos profissionais de saúde em 
reconhecer o câncer oral, é imprescindível saber como está a situação dos acadêmicos, visto a 
existência de poucos estudos envolvendo esse grupo que constituem a base do conhecimento, sendo 
essencial analisar a formação universitária acerca desta patologia para evitar a permanência desta 
deficiência, bem como conscientiza-los sobre as características desta lesão, aumentando a adesão às 
orientações de medidas preventivas para com seus pacientes. E, desta forma, obter futuros 
profissionais capacitados em reconhecer, prevenir e encaminhar os casos de câncer de boca.  
 

METODOLOGIA 

           A pesquisa em estudo é do tipo exploratório e descritiva, com abordagem quantitativa. Os 
dados foram coletados de alunos de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, no período compreendido entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012. O critério de inclusão 
privilegia os alunos devidamente matriculados nos cursos de Enfermagem mediante a assinatura do 
TCLE. A população definida para o estudo foi constituída por 86 universitários, tendo em vista uma 
pequena variação em decorrência do desligamento por parte de alguns discentes, os quais se 
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afastaram e não cancelaram a matrícula, como também alguns estudantes que se recusaram em 
participar. 

          Para coleta dos dados, foi aplicado um questionário estruturado com questões abertas e 
fechadas para a população do estudo que foi entrevistada por um único pesquisador, após a 
obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste contexto, o 
questionário aplicado continha questões básicas e essenciais sobre o câncer oral, questões que 
caracterizavam a população de estudo (idade, sexo, escolaridade), questões sobre sua formação 
(período atualmente cursado, existência de alguma orientação no curso sobre este assunto) e 
específicos sobre o câncer oral (fatores de risco, apresentação clínica, procedimentos de 
diagnóstico, para quem encaminhar).  

          Os dados foram analisados através de estatística descritiva com apresentação de frequências 
absolutas e percentuais. Os dados quantitativos resultantes dos questionários aplicados com os 
sujeitos da pesquisa foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP e organizados 
em tabelas e gráficos contendo as frequências absolutas e relativas dos dados.  

          O estudo teve como referencial ético a Resolução de nº196/1996 do Conselho Nacional de 
Saúde/MS, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 065/11. 

     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

      O presente estudo avaliou as respostas de 86 discentes, sendo 17(19,77%) do sexo masculino e 
69(80,23%) do sexo feminino, com idades variantes entre 18 e 35 anos. A distribuição desses 
alunos por período foi que 18(20,93%) cursam o 1º período, 17(19,77%) cursam o 3º período, 
14(16,28%) são matriculados no 5º período, 26(30,23%) estão no 7º período e no 9º foram 
entrevistados 11(12,79%). 

         Carter e Ogden, 2007 avaliaram o conhecimento dos alunos de Medicina e Odontologia na 
Universidade de Dundee no Reino Unido, os quais afirmaram que tanto médicos quanto dentistas 
desempenham um papel importante na prevenção e detecção do câncer de boca, porém esse estudo 
constatou que os futuros dentistas sabem identificar o câncer oral melhor que os futuros médicos. 
Esse resultado corrobora com o achado nesta pesquisa, a qual pergunta como os discentes se auto- 
avaliam frente ao câncer de boca e dente as opções de respostas conhecimento razoável ( 46,51%) e 
35(40,69%) insuficiente, apenas 1(1,17%) tem conhecimento excelente (Figura 1). Esses dados 
refletem a necessidade da implementação da disciplina de patologia nesse curso, tendo em vista que 
o enfermeiro tem uma relação de proximidade considerável com o paciente quando comparado ao 
odontólogo sendo, portanto, um profissional elencado para realizar o diagnóstico precoce ou mesmo 
prevenir a instalação da doença nesses pacientes. 
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Figura 1: Gráfico ilustrativo mostrando a autoavaliação dos discentes de Enfermagem da UERN 
frente ao câncer de boca. 

 
              No que concerne ao tipo de câncer mais comum na cavidade oral e sua localização 
anatômica, os resultados foram insatisfatórios demonstrando claramente a deficiência destes 
discentes, pois todos os estudantes do 1º e 3º período o desconhecem; 1(1,17%) do 5º período 
aponta  língua como tipo prevalente; no 7º período 1(1,17%) afirma ser o câncer de língua, sendo 
este uma localização anatômica e não o tipo de câncer, 1(1,17%) afirma ser o carcinoma, 2(2,32%) 
responderam ser o câncer nos  linfonodos e 1(1,17%) herpes bucal; já no 9º período 2(2,32%) 
alunos dizem que o câncer mais comum é o carcinoma. Segundo Kanda , 2001 os tumores da língua 
são representados em 90 a 95% dos casos pelo carcinoma epidermóide. Com relação à localização  
54 (62,79%) não sabem qual a região anatômica prevalente no desenvolvimento da lesão. 
          De acordo com Silvestre e Jeronymo (2007) os fatores de risco, herdados ou adquiridos, 
contribuem em muito para o aparecimento do câncer bucal, como a radiação solar, vírus, fungos, 
trauma crônico, higiene bucal deficiente, má alimentação, álcool, fumo, avitaminoses e alguns 
minerais. No que concerne o resultado do nível de conhecimento desses estudantes a respeito dos 
fatores etiológicos na carcinogênese bucal houve uma correlação com os dados anteriormente 
apresentados, havendo quase na totalidade das respostas o consumo de álcool, fumo e exposição 
solar como principais fatores etiológicos, onde 52(60,46%) conhecem os fatores de risco para o 
desenvolvimento da doença e 34(39,54%) os desconhecem, as respostas foram satisfatórias à 
medida que aumenta o período cursado onde o fumo(60,46%), falta de higiene(31,39%) e 
álcool(26,74%) são citados como principais fatores etiológicos, sendo abordado ainda o sol, 
alimentação deficiente, maus hábitos, HPV, sexo oral, traumas e genética(Figura 2). 
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Figura 2– Gráfico demonstrativo dos fatores etiológicos do Câncer Oral citados pelos discentes de 
Enfermagem da UERN. 

 
             O conhecimento das características clínicas do câncer de boca auxilia num exame clínico 
adequado proporcionando ao paciente chance de cura, principalmente nos estágios iniciais da 
doença, entretanto, nesse estudo verificou-se que os alunos de todos os períodos mostraram um 
baixo índice de conhecimento sobre as características clínicas do carcinoma espinocelular, pois 
apenas 21 (24,41%) conhecem algumas características clínicas da doença, enquanto 65(75,59%) as 
desconhecem (Figura 3). Em relação aos estudantes do curso de Odontologia esses dados deixam a 
desejar, uma vez que a partir do 3º período a grande maioria desses estudantes, ou seja, 56(65,11%) 
identificam essas características. Isso reforça a importância da disciplina de patologia e 
estomatologia neste curso, a qual é responsável por repassar aos estudantes a importância do tema 
câncer oral. 
 

 
Figura 3: Gráfico demonstrativo referente ao conhecimento das características clínicas do Câncer 

Oral. 
 

75,59% 
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            Os discentes relataram que 38(44,18%) encaminhariam seus pacientes para o cirurgião 
dentista, 22(25,59%) indicariam para o médico, as especialidades citadas foram o oncologista 
16(18,60%), otorrinolaringologista 2(2,32%) e nenhum para o patologista. Lima (2005) constatou 
em seu estudo que 62% dos acadêmicos entrevistados procurariam o médico e apenas 37,6% iriam 
ao cirurgião- dentista, com relação a distribuição por especialidade mostram claramente que 
nenhum procuraria o patologista e só 5% procuraria o oncologista. Podendo acrescentar ainda que, 
83(96,51%) dos acadêmicos de enfermagem se acham despreparados para identificar o câncer oral e 
só 3(3,98%) dos alunos são preparados (Figura 4). 

 

Figura 4: Distribuição dos profissionais elencados pelos entrevistados para encaminhar paciente em 
caso de suspeita de câncer bucal. 

 

 CONCLUSÃO 

             Com o aumento progressivo nos casos de câncer de boca, é de grande relevância o trabalho 
em equipe com profissionais capacitados, para assim, desempenharem funções importantes nos 
casos de promoção, prevenção e detecção da doença.  Neste contexto, pode citar o enfermeiro e o 
dentista como profissionais aptos a atuarem nesses casos. 

           O presente estudo revelou que o nível de conhecimento dos futuros enfermeiros são 
inferiores quando comparado ao conhecimento dos futuros dentistas, em todos os quesitos 
abordados nos questionários. Verifica-se desta forma, a necessidade de melhorar a educação desses 
graduandos dos cursos de enfermagem em relação à prevenção e detecção precoce do câncer oral. 
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O HOMEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: CONHECENDO A REALIDADE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN 

 
Mércio Gabriel de Araújo1; Cristyanne Samara Miranda de Holanda2 

 

 

RESUMO: O estudo objetiva conhecer as ações de saúde desenvolvidas pelos profissionais da ESF 
do município de São José do Seridó-RN de acordo com a PNAISH. Pesquisa exploratória e 
descritiva com abordagem qualitativa realizada com 16 profissionais da ESF. Utilizou-se como 
instrumento de coleta a entrevista semiestruturada composta pela caracterização dos sujeitos e por 
questionamentos direcionados aos objetivos propostos. Os dados foram analisados a partir da 
Análise do Conteúdo de Minayo (2008). Verificou-se que os profissionais de saúde, não buscam 
construir estratégias que atraiam o homem ao serviço. Os profissionais consideram a PNAISH como 
um subsídio relevante para trabalhar ações voltadas para o homem, no entanto, percebe-se que não 
possuem suporte suficiente para concretizar suas ações, e, não conhecem a política em sua 
totalidade, desenvolvendo apenas abordagens assistências não provocando mudanças no processo 
saúde/doença desse grupo. A valorização da PNAISH e sua efetivação diante das dificuldades de 
inserção do homem nos serviços torna-se uma prática indispensável para os profissionais que 
reconhecem a relevância desta política, sendo necessário capacitar e qualificar esses sujeitos para 
uma transformação das práticas de saúde e da organização do trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Política de saúde; Saúde da família; Saúde do homem. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As discussões de gênero se voltam para o homem na tentativa de identificar quais os 
valores e ideias contidas no imaginário social desse indivíduo que impedem seu autocuidado nas 
questões relacionadas à saúde, uma vez que é notória a busca pela melhoria da qualidade de vida 
desse grupo. O preconceito enraizado na cultura e na história da sociedade, que percebe o homem 
como intocável é um dos entraves encontrados pelos serviços para desenvolverem estratégias que 
possibilitem o acesso do homem as ações de saúde. 

Sabe-se que muitos são os desafios que a atenção primária encontra para desenvolver 
ações direcionadas ao sexo masculino. As principais causas que dificultam o acesso do homem são 
o tempo perdido na espera da assistência; o espaço considerado feminilizado, e a facilidade de 
serem atendidos em farmácias e prontos socorros (FIGUERIREDO, 2005). 

 Assim, o Ministério da Saúde implantou no ano de 2008 a Política Nacional de 
Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), revelando que os homens possuem mais acesso 
aos serviços de saúde especializados, sendo indispensável criar mecanismos de fortalecimento e 
qualificação da atenção primária, não favorecendo somente a recuperação, mas sim a promoção da 
saúde e prevenção de agravos (BRASIL, 2008). 

A expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) tem se consolidado como grande foco 
para a ampliação dos serviços de saúde oferecidos pela atenção primária. Atualmente, esse modelo 
de saúde pública adota diretrizes operacionais voltadas para a qualidade da assistência, impacto das 
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ações, intersetorialidade, participação comunitária, planejamento, programação local, adstrição da 
clientela, co-responsabilidade e estabelecimento de vínculos de compromisso com indivíduos e 
famílias, além das visitas domiciliares (BARBOSA; AGUIAR, 2008). 

A proposta da pesquisa emergiu a partir de inquietações surgidas durante a inserção nos 
serviços de saúde em aulas práticas das disciplinas do curso de enfermagem, onde percebeu-se que 
os serviços não apresentavam atividades direcionadas à saúde do homem. Nesta perspectiva, o 
trabalho objetiva conhecer as ações de saúde desenvolvidas pelos profissionais de saúde do 
município de São José do Seridó-RN em conformidade com a PNAISH, contribuindo para um 
diagnóstico de como está disposta à atenção primária do município para atender a população 
masculina. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, que foi 

desenvolvida nas 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) que compõem a atenção 
primária do município de São José do Seridó. A população envolvida neste estudo foram os 16 
(dezesseis) profissionais de saúde que fazem parte da equipe mínima da ESF do município. 
Participaram da pesquisa os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e agentes 
comunitários de saúde cadastrados na ESF e que no momento do arrolamento dos sujeitos estavam 
desenvolvendo suas atividades profissionais. 

A coleta de dados foi realizada a partir de entrevista semiestruturada, que seguiu um 
roteiro organizado em duas partes, contando com questões relacionadas à caracterização da amostra 
e questionamentos direcionados ao alcance dos objetivos propostos. As informações obtidas foram 
discutidas através da técnica de análise temática de Minayo (2008).  

O presente estudo atende as considerações éticas e legais propostas pela Resolução nº 
196/96 que regulamenta pesquisas com seres humanos. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UERN, e 
autorizada mediante protocolo 52/2011 homologado em 06/10/2011.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Caracterização da Amostra 
 

Concernente à faixa etária dos sujeitos envolvidos no estudo, percebe-se que 68,75% 
variam entre 20 a 50 anos. 81,25% dos profissionais são mulheres, o que revela a predominância 
desse grupo no contexto da atenção básica. 50% possui nível médio, refletindo o numero 
predominante dos profissionais ACS e técnicos de enfermagem, que representam respectivamente 
62,5% e 12,25% dos participantes da pesquisa. Observou-se que 87,50% dos profissionais possuem 
até 25 anos de atuação profissional e que 62,50% dos sujeitos têm até 10 anos de atuação na UBS. 
87,50% dos entrevistados revelaram possuir capacitação na ESF ou área afim, conhecendo as 
singularidades e a relevância da construção de espaços na ESF que favorecem a melhoria da 
qualidade de saúde dos indivíduos e da comunidade.  
 
O homem na atenção primária: necessidade e desafios 
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As questões de gênero podem contribuir para entender os processos de adoecimento e 
morte que envolve o homem, por isso é indispensável a criação de politicas de saúde que visem a 
melhoria de vida da população masculina revelando suas especificidades e singularidades, 
contribuindo para o acesso desses sujeitos aos serviços de saúde. 

O homem associa a frequência ao serviço de saúde com o adoecimento, como se a 
proximidade com esse lugar remetesse apenas ao tratamento da doença e de suas sequelas, não 
sendo um lugar de cuidado com a vida e a saúde. Na atenção primária a pouca participação do 
homem colabora com a ideia de um espaço de doentes em que as ações de prevenção e promoção da 
saúde são esquecidas (GOMES ET AL, 2011). 

O depoimento abaixo revela uma característica marcante na população masculina que é 
a incerteza da doença. Essa concepção arraigada aos valores morais do homem acarreta a sua 
ausência aos espaços de saúde. Assim, o profissional entende que é preciso desenvolver estratégias 
de enfrentamento para sensibilizar o homem com relação às patologias, mas especialmente as que 
são transmitidas sexualmente, já que o homem impõe entraves quanto ao uso de preservativos. 

 
 [...] o homem nem acredita que exista a doença né, nesse meu dia-a-

dia convivendo com os homens eles já chegaram e  me passaram a dizer que não 
existe AIDS né e eu acho que tem que haver de perto aquele encontro com o 
homem para mostrar a ele a realidade das doenças ele ficava mais consciente. 
TEC ENF 01 

 
A ausência do público masculino deve-se também a falta de planejamento e organização 

da ESF que percebe sua invisibilidade, contudo não articula ações em conjunto com os profissionais 
que compõem a atenção primária. Identifica-se fragilidade na intersetorialidade, no cumprimento 
dos preceitos da ESF e na assistência pautada exclusivamente em ações ambulatoriais, impedindo a 
execução de atividades que beneficiem esses sujeitos. Dessa forma, no relato de um dos 
profissionais fica explicito que não é a falta de conhecimento, aptidão ou habilidades que impedem 
de construir estratégias para a inserção do homem na ESF, mas sim a falta de compromisso dos 
profissionais que não se propõe a formular ações conjuntas. 

 
A gente tem o conhecimento, precisa do apoio mais da equipe do 

médico, da enfermeira, [...] a gente trabalha muito só e [...] não consegue trazer o 
homem aqui na unidade [...]. ACS 02 

 
O trabalho multiprofissional consiste na implantação de atividades, práticas e ações que 

forneçam ao usuário serviços que contribuam para a melhoria da sua condição de saúde, 
favorecendo o acesso do homem não somente aos serviços de saúde, mas sim a saúde entendida no 
seu contexto mais amplo. Couto et al (2010) revela que os serviços de saúde destinam menos tempo 
de seus profissionais aos homens e oferecem poucas explicações sobre mudanças de fatores de risco 
para doenças quando comparado com as mulheres. Isso tem refletido na participação do publico 
masculino nesses espaços, já que a atenção à saúde da mulher e da criança tem sido evidenciada, 
enquanto outras politicas estão sendo esquecidas. Comprova-se isso pela seguinte fala 
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[...] a gente fica muito presa à questão da saúde da mulher e da saúde 
da criança e até então com o homem [...] pelo menos aqui e enquanto eu 
trabalhava em outro lugar eu não realizei nenhum trabalho especifico. ENF 02 

 
Percebe-se a permanência de serviços e ações direcionados apenas a mulher e criança 

não identificando a necessidade de trabalhar outros grupos. Além disso, a mesma revela que nunca 
executou nenhuma ação para a população masculina o que demonstra a falta de realização de 
atividades e não compromisso com esse sujeito. Outro depoimento revela a invisibilidade do 
homem no serviço e a falta de ações programáticas para este grupo, uma vez que cita a consulta 
médica como único vinculo entre o homem e o serviço, confirmando que ações preventivas e de 
promoção a saúde não são trabalhadas. 

 
[...] eu acho dificuldade é convencer o homem a procurar a unidade 

porque na estrutura do homem ele só vem na unidade quando realmente está 
doente então quem ele procura é o médico, e aí a parte preventiva fica a desejar. 
ENF 01 

 
Entende-se que ausência da população masculina nos serviços de saúde ocorre pela 

historicidade, questões de gênero e construção de valores permeados ao longo do tempo 
contribuindo para a dificuldade de trabalhar ações na atenção primária, principalmente na ESF. 
Contudo os profissionais de saúde, em sua maioria, não buscam construir vínculos e estratégias que 
atraiam esses sujeitos ao serviço. É preciso que os profissionais se insiram na realidade do homem, 
conhecendo seus estereótipos e valores e assim efetivem ações que permitam sua visibilidade na 
ESF, além disso a utilização de estratégias especificas direcionadas a este grupo é indispensável 
para a sua permanência, não buscando secundarizar esse individuo, através de outras políticas de 
saúde já estabelecidas. 

A invisibilidade dos homens nos serviços de saúde é consequência da inabilidade dos 
profissionais notarem esses indivíduos como usuários. Isso é um reflexo da permanente organização 
dos serviços que prioriza as mulheres, crianças e idosos na cobertura de suas ações. Como 
consequência disso, o homem não consegue ter acesso a UBS, pois os profissionais não estão 
habilitados e organizados para atender a essa nova demanda (COUTO ET AL, 2010). 

A falta de conhecimento e experiência dos profissionais impede que sejam realizados 
programas e práticas de saúde direcionadas especificamente para o homem conservando uma 
assistência que não supre as necessidades inerentes a esses sujeitos, como também práticas que 
alicerçam a sua ausência nos estabelecimentos de saúde. 

A hipertensão e a diabetes tem sido patologias prevalentes nesse grupo o que favoreceu 
o incentivo de práticas de saúde saudáveis, subsidiando a implantação de programas que 
atendessem as suas demandas como o Programa de Hipertensão e Diabetes (HiperDia). Os 
profissionais identificaram que tantos homens quanto mulheres buscam essas ações e isso tem 
fortalecido a qualidade de vida da população brasileira e do aumento do acesso dos homens aos 
serviços. 

A hipertensão está inserida na PNAISH no eixo de morbimortalidade como doença do 
aparelho circulatório que acomete o homem pelo seu sedentarismo e suas condições de vida 
inadequada. Já com relação a diabetes a política menciona como inclusa na oferta de insumos para o 
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sistema prisional, não há vinculação como patologia a ser trabalhada efetivamente para a promoção 
da saúde do homem (BRASIL, 2008). No estudo, identificou-se que não existe planejamento das 
ações voltadas para o homem e que o HiperDia, está direcionado enquanto estratégia para o 
atendimento da população masculina.. 

 
Para o homem, acho que só mesmo a minha parte de hipertensão e 

diabetes, mas assim só isso mesmo. ACS 04 
Basicamente o programa do HiperDia que é bastante procurado pelos 

homens [...]. ENF 01 
[...] a gente faz aqui HiperDia ,controle de diabetes,[...]. MÉD 02 
 

Apesar de entender a relevância de trabalhar ações de hipertensão e diabetes, é 
necessário esclarecer que o programa HiperDia não é uma atividade que está nas ações da PNAISH, 
haja vista a amplitude da saúde do homem e suas necessidades de saúde, percebendo a relevância de 
ações integrais e efetivas que melhorem sua qualidade de vida. 

 Um dos sujeitos refere-se à distribuição de medicamentos como uma ferramenta 
principal para as ações desenvolvidas aos hipertensos e diabéticos, esquecendo a promoção da 
saúde e prevenção da doença como ações indispensáveis para o fortalecimento da melhoria de vida 
da população. 

 
[...] a gente sabe que é a medicação sobre os problemas de saúde 

como hiperdia e diabetes assim todos têm e o que a gente mais também acompanha 
de perto é sobre os exames que são requisitados do PSA que é sobre o problema da 
próstata a secretaria sempre tá dando e a gente sempre consegue esses exames. 
ACS 08 

 
Também, a prescrição de exames aparece como uma solução para o usuário que 

necessita da resolutividade do seu problema de saúde, em especial quando se refere ao exame do 
PSA. Percebe-se que as ações de HipeDia e prescrição do exame de PSA são as principais ações, 
justificadas pelos profissionais, vinculadas ao homem na UBS, não sendo utilizados outros 
dispositivos para a efetivação da acessibilidade masculina. 

Com isso, não se pode negar a importância de trabalhar ações de HiperDia com a 
população masculina,  entretanto compreende-se que a saúde do homem não restringe-se apenas a 
trabalhar ações direcionadas a essas patologias e entrega de medicamentos, mas sim tornar a 
participação do homem efetiva nos serviços de saúde visando aglutinar esses públicos no cotidiano 
do serviço. Os profissionais entendem a importância de promover ações para o homem, entretanto 
permanecem realizando ações que não preenchem as necessidades específicas desse grupo. 

As políticas públicas de saúde são compreendidas como demandas da sociedade 
manifestadas e mediadas por necessidades da comunidade e movimentos sociais como ainda podem 
ser entendidas como tentativas de resposta dos governos a esses anseios e demandas, resultando-se 
em programas, ações e estratégias que se propõem a obter resultados positivos e benéficos a todos 
os indivíduos de uma realidade singular (FERNANDES; RIBEIRO; MOREIRA, 2011). 

Uma das falas dos sujeitos evidencia-se a PNAISH como uma politica de relevância e 
corrobora com Brasil (2008) revelando que as ações destinadas ao publico masculino devem ser 
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trabalhadas na perspectiva da promoção e prevenção. Revela ainda, os desafios para a conquista do 
acesso masculino nos serviços e demonstra conhecimento da política ao afirmar que ações de 
educação em saúde com as temáticas de alcoolismo, drogas e acidentes de trânsitos devem ser 
executadas. É visível que o profissional entende os anseios de trabalhar a PNAISH, e compreende 
as necessidades de formular estratégias que permitam uma atenção integral ao homem. 

 
Muito importante!! [...] é um ser humano né que precisa de 

atendimentos de saúde também tanto nas questões de promoção, de prevenção e de 
reabilitação também né e [...] o homem basicamente só procura atendimento 
quando já esta com algum problema de saúde né a gente tem que trabalhar isso 
também tem questão de [...] acidente a gente pode tá tratando, [...], acidente de 
transito né trabalhar a questão de uso de drogas, alcoolismo que infelizmente as 
vezes, a maioria das vezes, a gente sabe que acontece também no sexo masculino e 
tentar buscar realmente essa população tem que se procurar realmente uma 
maneira de [...] atrai-los né para se começar a trabalhar essa política. ENF 02 

 
Logo, percebe-se que o profissional apesar de não desenvolver ações para o homem, 

conhece as necessidades de trabalhar com esse sujeito e as suas singularidades, sendo preciso 
incentivo e fortalecimento de práticas que facilitem a realização de ações para a inserção do homem 
nos serviços de saúde. A utilização de uma política voltada para determinados grupos não é 
considerada, haja vista a necessidade da realização de ações assistências que não transcende o 
espaço da UBS acarretando o predomínio do modelo assistencial em detrimento de atividades de 
promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Esses pressupostos revelam que os profissionais de saúde, em sua maioria, consideram a 
PNAISH como um subsídio relevante para trabalhar ações voltadas para o homem, já que este 
indivíduo é tido como um desafio na realização de ações que facilitem a formação de vínculos e a 
construção de estratégias para a melhoria da sua saúde. Contudo, percebe-se que os profissionais 
não possuem suporte suficiente para concretizar suas ações, e também, não conhecem a PNAISH 
em sua totalidade, pois acreditam que trabalhando apenas abordagens assistências podem provocar 
mudanças no processo saúde/doença. Logo, é necessário articular outros enfoques para os 
profissionais através de capacitações e qualificações, considerando que as questões inerentes da 
população masculina e suas barreiras frente ao setor saúde são entraves para a melhoria da sua 
saúde. 

A capacitação profissional através da Educação Permanente em Saúde (EPS) é 
indispensável para a realização de atividade de saúde, pois os profissionais devem estar preparados 
para lidar como mitos, preconceitos e concepções errôneas que foram construídas no imaginário e 
no contexto social dos usuários (MOURA; SILVA, 2005). 

A partir da implantação da PNAISH no ano de 2008 o atendimento ao homem tornou-se 
mais uma responsabilidade da atenção primária, em especial da ESF. Contudo, observa-se que a 
hierarquização do processo organizacional em volta dessa política não permite que os profissionais 
que estão inseridos na UBS possam estar aptos a realizar as ações e alcançar os objetivos propostos 
por tal eixo norteador. Isso é consequência da ausência de capacitação e instrumentos 
metodológicos que atinjam esses profissionais e os qualifiquem para o atendimento ao homem. 
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As deficiências que os profissionais relatam estão vinculadas a falta de habilidades e 
práticas para lidar com a população masculina devido à lacuna existente nos serviços de saúde que 
não buscou uma aproximação com o homem. Nos depoimentos dos sujeitos identifica-se que a 
capacitação e qualificação profissional é algo necessário e uma das soluções para minimizar as 
barreiras predominantes no atendimento ao homem, além de permitir que seja realizada uma 
abordagem que privilegie o sujeito de forma integral e não apenas a doença. 

 
[...] capacitação dos profissionais viria ajudar bastante a abordagem 

... ACS 10 
[...] é bem mais difícil a gente ter um contato com eles, e a gente não 

tem o treinamento para chegar ate a ele. ACS 03 
 

Scraiber et al (2010) afirma a necessidade de mudanças nas ações assistenciais quando 
se propõe a alcançar uma resposta de modo integral, pois é preciso desconstruir  junto com o 
homem a medicalização como única e melhor ferramenta para as necessidades de saúde. Para isso, a 
capacitação dos profissionais é um instrumento indispensável na busca de estratégias de 
enfrentamento que proporcione novos caminhos para o atendimento a esse sujeito. 

Outro entrave frente ao desafio do acesso masculino na UBS é a ausência de ações 
conjuntas dos profissionais que compõe a ESF, pois a utilização de práticas meramente assistências 
impedem que os profissionais extrapolem o espaço do serviço e desenvolvam ações na comunidade. 
Nessa perspectiva, é essencial a busca por espaços de discussão e fortalecimento da assistência 
integral ao homem, permitindo que os profissionais compreendam a necessidade de saúde, 
realizando um trabalho na perspectiva de inserção do publico masculino através de ferramentas de 
capacitação e melhoria de sua saúde baseando-se nos princípios e diretrizes da PNAISH. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os depoimentos dos sujeitos refletem a necessidade de ações direcionadas para o 

homem na UBSF e afirmam os desafios que os profissionais enfrentam diante do acesso desse 
grupo ao serviço de saúde. Identifica-se a ausência na formulação de ações para o homem, além do 
equivoco em utilizar ações já existentes na ESF como subsidio para justificar sua presença. 

É preciso que ações de prevenção e promoção da saúde sejam trabalhadas pelos 
profissionais da ESF, já que ações curativistas não possibilitam a formação de vinculo entre o 
serviço e o homem. A partir da educação em saúde os profissionais podem entender as 
particularidades e a realidade singular que envolve o homem permitindo que através dessa 
aproximação sejam elaboradas atividades e práticas que efetivem a sua participação na oferta de 
serviços e no acesso a UBSF. 

A valorização da PNAISH e sua efetivação diante das dificuldades de inserção do 
homem nos serviços torna-se uma prática indispensável para os profissionais que reconhecem a 
relevância desta política, sendo necessário capacitar e qualificar esses sujeitos através da EPS, já 
que está atua na transformação e mudanças que atingem as práticas de saúde e a organização do 
trabalho. 
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OCORRÊNCIA DE Lernaeolophus sultanus MILNE EDWARDS, 1840 
(COPEPODA, PENNELLIDAE) E Rocinela signata SCHIOEDTE & MEINERT (ISOPODA, 

AEGIDAE), ECTOPARASITOS DE Lutjanus synagris (LINNAEUS, 1758) NO RIO 
GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

 
Dilaelma Carvalho da Silva1;Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça 2; José Egberto 

Mesquita Pinto Júnior3  
 
 

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo avaliar a presença de parasitos em Lutjanus 
synagris capturados nas águas costeiras do Rio Grande do Norte. As coletas foram realizadas 
mensalmente no período de setembro de 2011 a maio de 2012 no litoral do município de Areia 
Branca. Após coletados, os peixes foram acondicionados em caixas térmicas e conduzidos para o 
Laboratório de Ictiologia da UERN. Foram analisados 147 peixes, sendo obtidos os dados 
biométricos de peso e comprimento. Posteriormente foi realizada uma minuciosa busca de parasitos, 
ademais foram utilizados parâmetros para medição da intensidade, abundância e prevalência dos 
parasitos, bem como estudos para identificação dos estádios de maturação gonadal. Este trabalho 
verificou a presença de duas espécies de parasitos. A ocorrência de peixes parasitados foi 2,72% 
(4/147), destes um era fêmea (0,68%), com Rocinela signata fixada sempre na câmara branquial, 
três eram machos (2,04%) parasitados por Lernaeolophus sultanus, que foram sempre encontrados 
fixados na cavidade nasal do hospedeiro, tendo este sido o primeiro relato do referido parasito nas 
águas costeiras do RN. A amplitude de variação foi de 1 a 2 parasitos por peixe. No mês de 
fevereiro/2012 houve a maior prevalência. Os peixes parasitados apresentaram comprimento abaixo 
da média e peso um pouco acima da média. Houve preferência destes parasitos por peixes mais 
velhos, maduros, esvaziados e em repouso. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Copepoda; Lernaeolophus sultanus; Parasito de peixes; Rocinela signata. 

 
INTRODUÇÃO 
‘ 

Os peixes neotropicais têm uma alta incidência e uma grande variedade de parasitos 
(THATCHER, 1994). Segundo Eiras et al. (2000, 2002) e Thatcher (2006), algumas espécies de 
peixes marinhos apresentam infestações causadas por parasitos, podendo provocar patologias 
consideravelmente relevantes, visto que podem ser transmitidas ao homem. Dentre os parasitos, os 
crustáceos parasitos constituem um grupo de animais em que se verificam acentuadas variações 
morfofisiológicas que permitem dividir esses indivíduos em vários subgrupos, dos quais os 
principais são os copépodes, braquiúros e isópodes, que naturalmente se hospedam  na câmara 
branquial, cavidade bucal e tegumento dos peixes, sendo visíveis a olho nu. 

Segundo Thatcher (1991, 2006) e Pavanelli et. al. (2002), as principais alterações que os 
crustáceos podem causar nos peixes são ações nas brânquias, como oclusão da circulação branquial, 
com necrose e destruição de áreas importantes desse órgão; no tegumento e músculos a intensidade 
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maisaclari@hotmail.com 
3 Docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail: 
egbertomesquita@uern.br 
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 de ação vai depender da quantidade de parasitos presente e da forma de fixação, provocando 
destruição da epiderme, derme e músculo, além de viabilizar a penetração de microrganismos 
patogênicos. 

Os copépodes são ectoparasitos que vivem na superfície corporal, porém alguns são 
encontrados em micro-habitat mais protegido, incluindo as brânquias, fossas nasais, boca, ânus e 
canais da linha lateral dos peixes (HUYS e BOXSHALL, 1991). Os copépodes parasitos das fossas 
nasais causam danos ao epitélio olfativo, aumentando a produção de muco, podendo causar ainda 
interrupção de fluxo regular de água através da narina, afetando o processo olfativo do peixe 
(VARELLA, 1992; VARELA e MALTA, 1995). Estudos sobre ectoparasitos copépodes de peixes 
marinhos são ainda escassos no Brasil em virtude da grande diversidade íctica das águas costeiras. 
Muitos copépodes e isópodes ectoparasitos comprometem seriamente seu hospedeiro, provocando 
danos ao seu desenvolvimento, sanidade e aparência em espécies de interesse econômico, o que 
dificulta a comercialização (BOXSHALL e MONTÚ, 1997; FONSÊCA et al., 2000).  

Segundo Machado et al. (1996), os isópodes habitam a câmara branquial, onde 
alimentam-se das células sanguíneas; com a perda de sangue que o isopoda ocasiona no hospedeiro, 
ocorre também a redução do número de filamentos branquiais, provocando a diminuição da 
eficiência respiratória do peixe. A patogenicidade do isopoda varia de acordo com seu 
comportamento alimentar, seu tamanho e estratégia de ataque do hospedeiro. Os peixes parasitados 
têm seu metabolismo, crescimento e reprodução prejudicados (ROHDE, 2005). Os peixes da 
família Lutjanidae têm grande importância comercial nas águas tropicais, despertando a atenção de 
empreendedores devido ao seu alto valor econômico (SOUZA, 2010).   

O objetivo do presente trabalho é identificar as espécies de ectoparasitos em Lutjanus 
synagris e determinar os índices de infestação parasitaria relacionado ao comprimento, peso e 
estádio de maturação do Ariocó. 

 
MATERIAL E METÓDOS 

 
As coletas foram realizadas por pescadores locais no litoral do Rio Grande do Norte, 

mais precisamente no município de Areia Branca, mensalmente de setembro de 2011 a maio de 
2012. No período estipulado foram capturados 147 exemplares da espécie Lutjanus synagris. 
Depois de capturados, os peixes foram transportados em caixas térmicas para o Laboratório de 
Ictiologia (LABIC) da UERN, onde foram submetidos à coleta de dados biométricos. Cada animal 
foi identificado com número em uma ficha de necropsia padrão. Os dados coletados foram o 
comprimento padrão (cm) e o peso (g); depois da medição, foram identificados, após a dissecação, 
sexagem e a determinação dos estádios de maturação gonadal, seguindo a metodologia de Vazzoler 
(1996). Para a coleta de ectoparasitos, foi examinada toda a superfície corporal, incluindo as 
nadadeiras, músculos, brânquias, cavidade bucal e nasal, seguindo os métodos de Eiras et al.(2000). 
Os parasitos encontrados foram transferidos para uma placa de Petri e imersos em água destilada, 
em seguida foram visualizados, com auxílio de um microscópio estereoscópico. A identificação foi 
feita por meio de chaves de identificação e em seguida os exemplares foram fixados no formol a 
10% por 24 horas e posteriormente acondicionados no álcool a 70%. Os índices ecológicos 
parasitários foram calculados de acordo com Bush et al. (1997): Prevalência (P = npp / n x 100), 
onde npp = número de peixes parasitados, e n = número de peixes examinados; Intensidade 
(mínimo e máximo); Intensidade média de parasitos por peixes (Im = tpp/ npp), onde tpp = número 
total de parasitos na amostra; Abundância (A = tpp/ntp), onde ntp = número total de peixes 
(parasitados ou não) na amostra. Foram verificados também a relação parasito-hospedeiro, o 
tamanho, o peso e os estádios de maturação gonadal dos hospedeiros. Os resultados numéricos 
foram submetidos ao teste t de Student a 5% para identificar a relação de significância entre o 
comprimento total, peso total e sexo dos animais parasitados e não parasitados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Entre os peixes examinados, 69 eram fêmeas e 78 eram machos (proporção de 1:1,25 – 

fêmea : macho) com comprimento total médio de 29,03cm (21,6cm - 38cm) e o peso total médio de 
377,68g (189,56g - 705,11g).  

Foram encontradas duas espécies de parasitos em L.synagris pertencentes às famílias: 
Aegidae, com a espécie Rocinela signata (Figura 1) e Pennellidae, com a espécie Lernaeolophus 
sultanus (Figuras 2 e 3), ambos de ordens diferentes: Isopoda e Copepoda, respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuras 1-3. Espécies de parasitos encontrados em L. synagris no litoral do Rio Grande do Norte, 
no munícipio de Areia Branca: (1) Rocinela signata, seta pontilhada indicando a característica mais 
marcante da espécie, que é a forma de M ou W no pleotélson; (2) Fêmea de Lernaeolophus sultanus 
destacando o ponto de fixação (*) das ramificações terminais do cepholossoma (C) incrustadas na 
cavidade nasal do peixe (CN); Abdômen (A) com ramificações terminais (RT) na parte distal, 
utilizadas para respiração do parasito e proteção dos sacos ovígeros; (3) Lernaeolophus sultanus 
extraída da cavidade nasal do peixe com perda das ramificações do cephalossoma (C), que ficaram 
incorporadas na cavidade nasal do hospedeiro; ramificações terminais (RT). 

A ocorrência de peixes parasitados foi 2,72% (4/147), destes, 1 era fêmea (0,68%), com  
R. signata  fixados nas brânquias, e 3 eram machos (2,04%) parasitados por L. sultanus, que foram 
localizados na cavidade nasal, com amplitude de variação da intensidade de 1 a 2 parasitos por 
peixe (Tabela 1).   

 
Tabela 1: Hospedeiros capturados no litoral do Rio Grande do Norte no município de Areia Branca 
e seus índices de parasitismo; número de peixes parasitados por examinados (npp/n), prevalência 
(P), amplitude de variação da intensidade (AVI), as espécies de parasitos (EP) e seu local de 
fixação (LF). 

Espécie do peixe npp/n P (%) AVI EP LF 

L. synagris 3/147 2,04 1 Lernaeolophus sultanus Cavidade Nasal 
L. synagris 1/147 0,68 2 Rocinela signata Brânquias 

Fonte: Laboratório de Ictiologia (LABIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

A ocorrência dos parasitos se deu nos meses de outubro de 2011, janeiro e fevereiro de 
2012 (Figura 4), tendo maior intensidade relativa no mês de fevereiro de 2012, com ocorrência das 
duas espécies de parasitos (Figura 5). Diferentemente de Lima (2005), em que foi registrada maior 
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prevalência no mês de julho de R. signata. A maior abundância do copepoda foi registrada em 
janeiro de 2012 e do isopoda em fevereiro do mesmo ano (Figura 6).  
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Figuras 4 – 6. Índices de infestação dos parasitos de L. sultanus e R. signata em L. synagris, 
capturados no litoral do município de Areia Branca/RN, no período de setembro de 2011 a maio de 
2012: (4) Variação mensal dos peixes capturados e parasitados (sexo agrupado); (5) Variação da 
intensidade relativa nos respectivos meses de coleta; (6) Variação da abundância relativa nos 
períodos de coleta. 
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A espécie de parasito L. sultanus foi verificada na parte cefálica com seus processos 
ramificados aprofundados no tecido do hospedeiro, causando danos e deformidades ósseas, 
destruindo o epitélio olfatório e comprometendo o desenvolvimento do peixe, corroborando com os 
achados de Grabda (1972) e Poquet (1979). No caso descrito, a tendência do parasito de penetrar a 
cavidade nasal é uma característica específica da invasão de L. sultanus. 

Os peixes parasitados por R. signata apresentaram um quadro clínico de anemia 
branquial, bem como alterações mecânicas nos filamentos devido à fixação dos parasitos em 
conformidade com os relatos de Pavanelli (2002). 

As classes de comprimento totais dos peixes com maior frequência parasitada variaram 
de 24 a 26 cm (Figura 7), ficando com o comprimento abaixo da média e a classe de peso entre 350 
a 400g, dentro do intervalo médio de peso (Figura 8). Embora alguns autores relatem a perda de 
peso do hospedeiro em confinamento (PAVANELLI, 2002), neste trabalho não constatamos essa 
redução, visto que não houve uma diferença significativa ao nível de 0,05 (p valor maior >0,05) 
aplicando o teste-t Student entre comprimento total, peso total e sexo dos animais parasitados e não 
parasitados em estudo. O resultado obtido pode ser atribuído às condições de equilíbrio naturais do 
ambiente (LIMA, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuras 7 – 8. Classe de comprimento (cm) e Classe de peso (g) de L. synagris. (7) Variação 
comprimento de L. synagris parasitados e não parasitados; (8) Variação do peso nos peixes 
parasitados e não parasitados. 

 

O isopoda apresentou uma preferência apenas no estádio maduro, que equivale a 40% 
dos parasitos encontrados nos peixes. Neste caso nossos dados diferem com os achados de Bragoni 
et al (1983), Lima (2005) e Souza et al (2010), que mostraram sempre a preferência deste parasito 
em hospedeiros jovens, enquanto que L. sultanus teve sua ocorrência nos estádios gonadais: 
maduros (20%), em repouso (20%) e esvaziados (20%) (Figura 9). Segundo Pavanelli et al. (2004), 
há registros que para ambos os sexos há um aumento nos níveis de parasitismo que coincide com o 
período reprodutivo dos peixes. Esse fenômeno torna-se mais evidente nas fêmeas, pois seu 
desgaste é maior, justificando seu maior percentual de parasitismo. Estatisticamente em nosso 
trabalho não foram obtidas diferenças significativas entre os sexos, o que poderia ser atribuído ao 
baixo número de parasitos encontrados e às condições de equilíbrio ambiental. 

O estudo em tela relata o primeiro registro de L. sultanus no Estado do Rio Grande do 
Norte, entretanto, não encontramos relatos do aparecimento deste copepoda em outras regiões do 
país.  
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Figura 9. Variação da ocorrência por L. sultanus e R. signata nos diferentes estádios de maturação 
gonadal. 

 

CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho fica demostrada a especificidade dos parasitos R. signata pela fixação na 

cavidade branquial e L. sultanus na cavidade nasal de L. synagris, bem como preferência destes 
parasitos por peixes mais velhos nos estádios de maturação gonadal: maduros, esvaziados e em 
repouso. 
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PERCEPÇÕES DAS PUÉRPERAS ACERCA DA VIVÊNCIA NO TRABALHO DE PARTO 
NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DOUTOR CARLINDO DANTAS 

 
Luana Dantas Vale1; Rosangela Diniz Cavalcante2; Eudes Euler de Souza Lucena3 

 
 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar como os fatores pessoais, reprodutivos, 
culturais e socioeconômicos influenciam o tipo de parto. Trata-se de um estudo descritivo e 
exploratório, com corte transversal e abordagem quanti-qualitativa. Teve como sujeitos 233 
mulheres no puerpério imediato entre 13 e 40 anos de idade. A coleta de dados se deu no período de 
dezembro de 2011 a maio de 2012 através de entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi 
mediante o uso tanto da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), quanto pela construção de 
um banco de dados no Excel 2007. Do total de 233 partos, 131 (56,2%) ocorreram por cesárea, e 
102 (43,8%) foram por via normal. A partir da análise dos depoimentos emergiram dois eixos 
temáticos no que se refere à preferência pela via de parto: Eixo I: Motivos que influenciam a 
preferência pelo parto normal; Eixo II: Motivos que influenciam a preferência pelo parto cesáreo. O 
parto de preferência da maioria das mulheres participantes do estudo é o normal, sendo citada por 
135 (58%) mulheres, tendo como principais justificativas a recuperação mais rápida e a 
possibilidade de maior autonomia no período pós-parto. Evidencia-se ser necessária maior 
preparação das mulheres para o parto durante o pré-natal, bem como reflexão acerca da assistência 
prestada nas instituições de saúde no que se refere aos cuidados pré-parto, parto e pós-parto, 
respeitando a participação, o conhecimento e o desejo da mulher e sua família no momento da 
parturição.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da mulher; Parto; Percepção. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No âmbito da atenção obstétrica, o modelo de assistência ao parto e nascimento é 
extremamente medicalizado e intervencionista, o que caracteriza um atendimento mecanicista, que 
necessita ser reorientado na perspectiva da humanização (DIAS; DOMINGUES, 2005). Dessa 
forma, a assistência à saúde da parturiente deve se dar na tentativa de tornar o processo de parir, um 
evento de promoção à saúde da mulher e de seu recém-nascido, a qual compreenda que, o tipo de 
parto apresenta uma série de implicações em termos de necessidade e indicação, riscos e benefícios, 
dependendo de cada situação, tempo de realização, complicações e repercussões futuras (BRASIL, 
2001; REIS; PATRÍCIO, 2005). 

O Ministério da Saúde incentiva o parto normal, a redução da cesárea desnecessária e o 
resgate do parto como ato fisiológico. Desde 1998 passou a remunerar igualmente partos vaginais e 
cesáreos, como também a pagar pela analgesia nos vaginais. Além de publicar portarias que 
melhorar a qualidade da assistência obstétrica, o que supera a meta estabelecida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a qual, em 1985, referiu que uma taxa de cesarianas maior do que 15% é 
medicamente injustificável (BRASIL, 2001; FREITAS et al. 2005; BRASIL, 2006).  
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No entanto, o Brasil ainda apresenta um dos maiores índices de cesáreas do mundo. Esta 
realidade pode ser justificada pelo crescente avanço científico na área obstétrica, bem como ao 
aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas. Outras razões que explicariam as altas taxas de cesarianas 
seriam o medo da dor no parto normal, a possibilidade de escolher o dia do parto, a esterilização 
cirúrgica, cesárea prévia, temor de lesões na anatomia e fisiologia da vagina, crença de que o parto 
vaginal é mais arriscado e o cesáreo é indolor (FAÚNDES; CECATTI,1991; BARBOSA et al. 
2003; SAKAE; FREITAS; D’ORSI, 2009). 

Este estudo parte do pressuposto que a grande incidência de cesarianas no Brasil estaria 
influenciando a imagem que as mulheres constroem em relação ao tipo de parto. Nesse sentido, 
motivos como medo da dor no parto normal e da crença de que o parto cesáreo é menos dolorido e 
arriscado para ela e seu recém-nascido, bem como a falta do devido preparo, ainda durante o pré-
natal, para o trabalho de parto, ou ainda, a preferência do obstetra em realizar a cesárea, uma vez 
que esta se configura como um processo mais rápido que demanda menos tempo, podem ser um dos 
motivos que levam a escolha ou direcionamento ao parto cesariano. Nesse sentido, esta pesquisa 
tem como objetivo geral analisar como os fatores pessoais, reprodutivos, culturais e 
socioeconômicos influenciam o tipo de parto. 

 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob o nº 0060.0.428.428-11(CAAE). Trata-se de um 
estudo descritivo e exploratório, com corte transversal e abordagem quanti-qualitativa. 

Mediante consulta ao livro de registro de partos da Fundação Hospitalar Doutor Carlindo 
Dantas, constatou-se a realização de 450 partos normais e 645 partos cesáreos, no ano de 2010. O 
indicador de proporção de mulheres que tiveram parto normal foi adotado para o cálculo da 
amostra, em virtude do mesmo ser o menor quando comparado com o grupo de parto cesariano. 
Dessa maneira, para o cálculo da amostra tomou-se como base a fórmula de Lwanga & Lemeshow 
(1991), descrita a seguir:  

 
 
 
 
 
puérpera 
 
 
 
Considerando a prevalência de partos normais de 42% em uma população de 1.095 

gestantes, e a margem de erro de 15% e uma taxa de não resposta de 20%, chegou-se a uma amostra 
de 233 puérperas. 

A pesquisa foi realizada na Fundação Hospitalar Doutor Carlindo Dantas tendo como 
sujeitos 233 mulheres no puerpério imediato que estavam dentro da faixa etária entre 13 e 40 anos 
de idade, por meio de uma entrevista semiestruturada, no período de dezembro de 2011 a maio de 
2012, nas dependências das enfermarias da Ala da Maternidade e dos apartamentos individuais do 
setor privado, uma vez que as puérperas se sentiram mais confortáveis ao permanecerem no leito 
durante a entrevista, ao invés de se deslocarem até a sala fechada disponibilizada pela instituição. 

O tratamento dos dados correspondeu ao desdobramento das seguintes etapas: transcrição e 
organização do material obtido das entrevistas, leitura do conteúdo, classificação e agrupamento dos 
elementos com características comuns, construindo categorias. 
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Os dados de caracterização dos sujeitos obtidos das entrevistas foram digitados em planilha 
do Software Microsoft Excel e tabulados, favorecendo a construção de tabelas, bem como a 
construção do texto sobre o perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa. Os depoimentos 
procedentes das questões da entrevista foram transcritos e organizados em eixos temáticos a partir 
da proximidade das respostas, os quais foram divididos em categorias.  

A análise dos dados se deu mediante o uso da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC), a qual se busca respeitar a natureza da matéria processante que é a opinião, promovendo 
uma categorização não apenas matemática, mas também discursiva (LEFEVRE; LEFEVRE, 2006).  

Os resultados obtidos na fase exploratória foram confrontados com referencial teórico 
construído na pesquisa, subsidiando a discussão dos dados e as considerações finais em torno do 
objetivo definido anteriormente, os quais serão divulgados mediante publicação no meio científico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Do total de 233 partos, 131 (56,2%) ocorreram por cesárea, e 102 (43,8%) foram por via 
normal. A média da idade gestacional no momento do parto esteve em torno de 39 semanas. A 
média de idade das puérperas foi de 24 anos. Dentre as mulheres participantes do estudo, 111 
(47,6%) são desempregadas, 89 (38,2%) concluíram o ensino médio completo, 152 (65,2%) 
relataram ser casadas ou conviver em união estável, e 133 (57,1%) possuem renda familiar mensal 
de um a dois salários mínimos. A tabela 1 demonstra a distribuição do perfil socioeconômico das 
puérperas de acordo com a via de parto. 

 
Tabela 1- Perfil socioeconômico das puérperas da Fundação Hospitalar Doutor Carlindo Dantas de 
acordo com a via de parto. 
Variáveis Categorias Cesáreo  Normal 
 n %  n % 
Situação funcional Empregada 42 18  30 12,9 
 Desempregada 60 25,7  51 21,9 
 Autônoma 11 4,7  5 2,1 
 Outra 18 7,7  16 6,9 
       
Escolaridade  Analfabeta 0 0  3 1,3 
 1° grau incompleto 21 9  30 12,9 
 1° grau completo 10 4,3  15 6,4 
 2° grau incompleto 29 12,4  17 7,7 
 2° grau completo 55 23,6  34 14,6 
 3° grau incompleto 10 4,3  0 0 
 3° grau completo 6 2,6  2 0,9 
       
Estado civil Casada 42 18  20 8,6 
 Solteira 45 19,3  31 13,3 
 União estável 42 18  48 20,6 
 Divorciada 2 0,9  3 1,3 
       
Renda mensal Até 1 salário mínimo 26 11,1  30 12,9 
 De 1 a 2 salários mínimos 72 30,9  61 26,2 
 De 3 a 4 salários mínimos 28 12  11 4,7 
 A partir de 5 salários mínimos 5 2,1  0 0 
Fonte: Material do pesquisador coletado durante as entrevistas. 
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No presente estudo foi observada uma maior prevalência de cesariana, contudo, entre as 
entrevistadas, a preferência pelo parto normal foi citada por 135 (58%) mulheres, em concordância 
com os resultados encontrados por Cardoso, Alberti e Petroianu (2010), os quais apontam que o 
parto normal é desejado por 82,1% das puérperas. Em contrapartida, entre as mulheres entrevistadas 
na pesquisa de Bonfante et al. (2010), 64,4% demonstraram preferência pela cesárea numa suposta 
próxima gestação. 

Das 233 puérperas, 183 (78,5%) compareceram a, no mínimo, seis consultas de pré-natal, 
contudo, 132 (56,6%) delas não receberam nenhuma orientação sobre o parto durante as consultas, 
sejam as realizadas pelo médico ou pelo enfermeiro. As participantes da pesquisa que relataram as 
atividades desenvolvidas pelos profissionais durante o pré-natal elencaram que as ações eram 
predominantemente de cunho biologicista, a exemplo de medição da altura uterina, ausculta dos 
batimentos cardíacos do feto, solicitação de exames e prescrição de medicamentos. Nesse sentido, 
apesar da maior parte das participantes ter realizado o número mínimo de consultas preconizado 
pelo Ministério da Saúde, o qual recomenda seis consultas para um pré-natal de qualidade, elas não 
se sentiram devidamente preparadas para vivenciar o momento da parturição. Cardoso, Alberti e 
Petroianu (2010) observaram que mesmo as gestantes tendo comparecido a mais de seis consultas, a 
maioria delas também não foi esclarecida sobre os tipos de parto. 

O pré-natal é o momento mais apropriado para a preparação e orientação para o parto, bem 
como para a detecção de possíveis intercorrências, tendo em vista que pode se configurar como um 
espaço importante para mudanças de atitude em relação ao parto, ao desmistificar as vantagens da 
cesariana eletiva e reverter crenças de efeitos negativos do parto normal sobre a mãe e o recém-
nascido, sendo possível diminuir a ansiedade da mulher e aumentar sua confiança no tocante a 
capacidade pessoal para o parto normal (FREITAS et al. 2005). 

A partir da análise dos depoimentos emergiram dois eixos temáticos no que se refere à 
preferência pela via de parto: Eixo 1- Motivos que influenciam a preferência pelo parto normal; 
Eixo 2- Motivos que influenciam a preferência pelo parto cesáreo. No primeiro eixo surgiram três 
categorias, e no segundo duas categorias. 

Dentre as categorias do Eixo 1 estão “Recuperação pós-parto rápida e maior autonomia”; 
“Realização pessoal com a maternidade a partir do parto normal”; e “Experiência negativa no pós-
parto imediato cesariano”, sendo denominadas de E1A, E1B e E1C, respectivamente.  

As falas utilizadas para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de E1A 
revelam a preferência pelo parto normal devido à possibilidade de uma recuperação pós-parto mais 
rápida associada a uma maior autonomia, além de ressaltar os benefícios dessa via de parto, 
conforme apontado no depoimento a seguir: 

 
“Eu queria ter normal .[...] porque é um parto mais saudável, mais natural, os riscos são menores, a 
complicação também é menor [...] ele traz mais benefícios tanto para a mãe como para seu recém-nascido. É 
um parto que favorece a amamentação, a recuperação da mulher acontece de forma mais rápida, com menos 
riscos [No parto normal] o repouso é mais rápido, mais simples, a recuperação é melhor,[...] bem tranquila, 
não tem sofrimento após o parto [...] A dor é só na hora [...] Quando a gente tem um parto normal é diferente, 
tem hoje e hoje mesmo já tá bem, porque depois que o bebê nasce, acaba as dores, a gente fica boa[...] Se eu 
ainda fosse ter mais menino, ainda teria normal, [...] a gente tem e depois já sai andando, [...]tá pronta pra 
outra, [...]só sofre quando vai ter e pronto, [...] as dores maiores são as primeiras, não foi nem no parto, foi 
antes, aí depois passa[...] sofre menos no resguardo, porque você melhora logo.[...] Mas na hora que eu tava 
sentindo as dores tava pedindo cesárea, mas a dor dá pra suportar[...] eu sei que o normal doe só na hora e o 
cesáreo não.[...] Se eu tivesse tido cesárea não tava nem sentada aqui.[...] Foi ótimo, só dói na hora, mas [...] 
depois é só lazer.[...] Já que eu tive o normal, preferia ter tido o normal mesmo.[...] Se fosse cesáreo eu ainda 
ia tá sofrendo, ia demorar, é muita complicação ,[...] ruim, [...] e o cesáreo não pode se levantar. Eu pedi a 
Deus pra ter normal porque a gente fica boa logo[...] não é tão dolorido como o cesáreo. [...] [Afinal] o parto 
cesáreo, por ser um procedimento cirúrgico, por si só já vem acompanhado de riscos, a mulher tá mais 
exposta a uma infecção hospitalar ou a alguma complicação e, além disso o bebê, durante o parto, aspira mais 
secreção, atrapalha a apojadura da mama, como também o fortalecimento do vínculo mãe-filho, já que a 
mulher nas primeiras 24 horas pós-parto, não pode levantar, conversar, nem sequer segurar seu bebê direito. 
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Sem contar a questão de quando se trata de uma cesariana eletiva, o pulmão do bebê ainda pode estar 
imaturo, dentre outras coisas, que comprovam que o parto normal realmente deve ser o parto de primeira 
escolha” (DSC E1A). 
 
Com base no discurso acima, percebe-se que algumas mulheres estão bem informadas e 

tem a percepção de que o parto normal se trata de um processo natural, fisiológico. Este revela que 
o desejo pelo parto normal foi desencadeado a partir da ideia da recuperação mais rápida e pelo 
desejo de vivenciar o puerpério de forma mais autônoma e saudável, tanto para ela como para seu 
recém-nascido. Justificativas semelhantes a essas foram encontradas em estudos desenvolvidos por 
Oliveira et al. (2002); Faundes et al. (2004); e Mandarino et al.( 2009). 

Em outra categoria, a E1B, a preferência pela via de parto está atrelada à realização pessoal 
com a maternidade a partir do parto normal, na qual fica explícito o sentimento de heroísmo e de 
feminilidade frente à vivência da parturição, relatada abaixo: 

 
“O normal mesmo, porque foi muito bom, apesar das dores, mas você se sente mais mulher, mais mãe. A 
sensação é maravilhosa, você olhar assim pro seu filho e saber que você deu a luz a ele, é muito bom. A 
gente sente dor porque tem que sentir mesmo, mas depois a recompensa é maior que qualquer dor. Eu me 
sinto poderosa depois que pari meu filho.[...] eu penso que a mulher, quando tem normal, se acha, se acha 
mais mulher, assim, quando dá a vida a sua cria” (DSC E1B).  
 
Dessa forma, essa fala defende a lógica de superação do sofrimento e das adversidades 

impostas pela dor no parto, em detrimento da sensação de prazer e completude advinda da 
maternidade. 

A dor é vista pela mulher como essencial no processo parturitivo, ou seja, a dor no trabalho 
de parto é como uma espécie de passaporte que legitima a competência da mulher em se tornar mãe. 
Tal crença reflete no contexto sociocultural vivenciado na condição de mulher e de parturiente e 
confirma que a própria dor do parto advém de aspectos fisiológicos, psicológicos e socioculturais 
(GRIBOSKI; GUILHEM, 2006; ALMEIDA et al. 2008; PEREIRA; FRANCO; BALDIN, 2011). 

Na categoria E1C, a preferência pelo parto normal é consequência da experiência negativa 
no pós-parto imediato cesariano, expressa pela seguinte fala: 

 
O parto normal, porque como o meu foi cesáreo, tá doendo demais, e eu sei que se tivesse sido o normal não 
estaria doendo tanto, que o normal só dói na hora.[...] na cesariana você sofre muito.[...] depois que a gente é 
cirurgiada, até pra levantar fica cheia de dores, cólicas, você fica sentindo constantemente.[...] doi demais, é 
horrível depois. Na hora é melhor do que o normal, mas depois, misericórdia![...] é muito sofrido a cesárea. 
[...] é mais complicado, mais dolorido pra tudo. [No] normal, sofre menos. O cesáreo você fica toda cheia de 
dor, não pode falar depois.[...] esses pontos incomodam demais.[...] Não posso nem pegar no meu bebê 
direito, cuidar dele, amamentar, [...]esperei um dia inteiro pra poder me  alimentar[...] você passa um monte 
de dias com aquela cirurgia, cuidando dos pontos, a recuperação demora,[...] é muito complicado, é muito 
lento o processo, dolorido.[...] você fica sofrendo aquelas dores aos poucos, cada levantada é uma dor[...]a 
minha cirurgia doi muito pra levantar,[...] sentindo dor de cabeça, precisando das outras pessoas. [...] No 
parto normal a gente lucra mais,[...] porque sofrer o que eu sofri de ontem pra cá [...] tô toda arrebentada aqui 
[...]as mulheres do outro quarto tão aí, tudo feliz, e eu aqui triste, cheia de dor (DSC E1C). 

 
A dor no pós-operatório, bem como a menor autonomia no pós-parto cesariano são os 

principais pontos mencionados neste discurso. Argumentos consonantes foram encontrados por 
Faundes et al. (2004) e  Tedesco et al. (2004). 

O Eixo 2 tem como categorias “O medo da dor do parto normal e da assistência prestada” e 
“Cesáreo por conveniência para realização de laqueadura”, sendo nomeadas de E2A e E2B, 
respectivamente. 

Em E2A, o discurso das mulheres aponta o medo de vivenciar o parto normal como o 
principal motivo que justifica a preferência pela cesariana, conforme mencionado abaixo: 
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“Eu prefiro o cesáreo porque eu tenho medo do normal,[...] o povo faz muito medo da pessoa ter normal, diz 
que rasga tudo[...] Por que não sente muita dor, não deixa sofrer, e o normal, deixa a mulher sofrer. [...] O 
normal doi muito, sente muita dor [...] o normal é mais dolorido, é mais sofrido pra mulher.[...] e o cesáreo 
sente dor, mas não é como o normal. [...] é menos, nem se compara [...] as dores não chegam nem perto, não 
é nem parecida com a dor do parto normal.[...] Eu sei que o normal é muito bom, você fica boa logo [..][No 
cesáreo]  a consequência é pior, porque a recuperação demora, mas assim, você não sofre muito.[...] mas, 
mesmo assim, eu queria, porque você toma anestesia e não sente as dores [...] E Deus me perdoe porque eu 
não queria ter tido normal.[...] Eu acho melhor, no meu caso, por questão de segurança. [...] porque é menos 
arriscado.[...] porque tem menos risco de complicação [...] é mais seguro, eles não deixam a gente sofrer e 
nem o menino passar da hora de nascer.[...] eu me sentia mais segura, eu e o bebê.[...] porque às vezes a 
criança fica presa, não tem como sair, e no cesáreo, chega e tira [...] Porque o médico tá ali, controlando tudo, 
aí a gente fica mais segura, é mais difícil ter uma complicação,assim, do bebê morrer.[...] No normal, a 
mulher sofre até não aguentar mais, tem umas até que morre, porque eles querem, por fim da força, que a 
gente tenha normal, aí eu tenho medo.[...] Porque o normal não é muito bom,[...] é muito ruim, dói, aquelas 
contrações [...] Quando me levaram pra aquela sala e fizeram os toques, doeu demais, aí eu fiquei com medo 
[...] medo de ter normal, medo da dor. [...] medo de perder as forças na hora de ter a menina.[...] medo da 
passagem do menino,[...] medo de não aguentar as dores. [...] Tava rezando pra não ter normal [...] porque 
dizem que é muita dor na hora.[...] todo mundo diz que a pessoa pensa que vai morrer de tanta dor. [...] O 
cesáreo é melhor, pelo menos assim, não corta, corta só a barriga, e o normal, corta a vagina, aí incomoda, a 
pessoa não pode nem sentar [...] [Na cesárea] a gente sofre menos, no meu ponto de vista,[...] a gente não 
sofre tanto.[...] não sente a dor na hora, na hora de ter [...] doi menos, sofre menos, se arrisca menos, tudo é 
menos.[...] Ainda bem que o meu foi cesáreo.[...] Porque até agora, não sofri muito, a recuperação tá indo 
bem, é só umas dorzinha pra levantar e pronto. [...] Eu não estou sentindo nada demais que o povo fala, que é 
ruim, que doi, nada disso. Eu sempre quis ter cesáreo. [...] acho que o normal doía mais. [...] Se eu tiver outro 
menino, eu vou querer cesárea de novo, é muito bom! Deus me livre de normal! Se for pra ser sincera 
mesmo, eu achei melhor o cesáreo” (DSC E2A). 
 
O medo da dor esteve fortemente representado através das falas das puérperas e, além dele, 

é possível identificar outros medos, medo do trabalho de parto, medo do desempenho na hora do 
parto, medo de prejudicar o bebê, medo de não conseguir, entre tantos outros que foram relatados 
pelas entrevistadas. Esses temores quando associados às experiências e aos relatos de outras 
mulheres, bem como a algumas circunstâncias que possam ter influenciado negativamente a 
evolução do trabalho de parto, podem justificar a preferência pela cesariana.  

 O medo demanda interpretações socioculturais e fornece uma identidade cultural à dor de 
sofrimento e superação. Este, pactuado com o modelo biomédico e a mídia, obstaculiza o 
protagonismo e influencia a decisão das mulheres. Nesse sentido, a dor tem o poder de influenciar o 
comportamento da mulher a partir do medo, e se torna a gênese de outros sentimentos aversivos e 
de preocupações que envolvem o momento da parturição (PEREIRA; FRANCO; BALDIN, 2011). 

Em estudo realizado por Bonfante et al. (2009) com puérperas em duas instituições, uma 
pública e a outra privada, a razão mais frequentemente apresentada pelas mulheres que disseram 
preferir o parto cesáreo foi o medo de sentir dor no parto normal, em ambas as instituições. 

Outro fator que desperta a preferência pela cesárea é a possibilidade de realização da 
laqueadura (E2B), percebido na fala que se segue: 

 
“Eu queria o cesáreo, porque eu ia aproveitar e fazer a minha ligação.[...] Porque hoje em dia tem aquele 
negócio, a gente só pode ter dois filhos, por conta da situação financeira de muita gente, então eu acho assim, 
que o primeiro devia ser normal e o segundo devia ser cesáreo porque já fazia logo a ligação” (DSC E2B).  
 
Nesse discurso está evidente a busca pela cesariana como forma de obtenção da 

laqueadura, fator também identificado nas pesquisas de Hotimsky et al (2002), Barbosa et al. 
(2003) e Dias et al. (2008). Tal situação aponta para a necessidade de ampliação do acesso a outros 
métodos contraceptivos, bem como para o melhor esclarecimento das mulheres acerca de formas 
alternativas de realização desse procedimento (DIAS et al. 2008). A fragilidade da política de 
planejamento familiar, o pouco acesso aos métodos contraceptivos e as orientações necessárias para 
o seu uso, são pontos fortes elencados pelas mulheres entrevistas no que se refere a escolha do parto 
cesária.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES: 
 

O parto de preferência da maioria das mulheres participantes do estudo é o parto normal, 
tendo como principais justificativas a recuperação mais rápida e a possibilidade de maior autonomia 
no período pós-parto. Contudo, algumas das puérperas atribuem tal predileção à recuperação pós-
cesariana se dar de forma mais demorada e, em determinados casos, de certa forma, dolorida. Tal 
circunstância pode, possivelmente, ter influenciado a opinião dessas mulheres, uma vez que o 
sofrimento no puerpério cesariano imediato contribui para o surgimento de uma experiência 
negativa atrelada a essa via de parto. Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas com 
mulheres no terceiro trimestre de gestação, com o intuito de investigar se o parto normal é, de fato, 
o qual elas desejam vivenciar no desenrolar de seus processos parturitivos. 

Por outro lado, dentre as mulheres que desejam a cesárea, motivos como crença que esta é 
mais segura que o normal, medo da dor, receio de não ser capaz de vivenciar o parto normal sem 
riscos e sequelas, evidenciam o desconhecimento e o despreparo das participantes acerca dos riscos 
e benefícios de cada via de parto, o que culmina com o desejo por uma cesárea desnecessária, sem 
indicação clínica. 

Nesse sentido, os presentes achados evidenciam a eminente necessidade de transformações 
no modelo de atenção à gestação e ao parto, por meio de iniciativas, ainda durante o pré-natal, que 
visem o desenvolvimento de ações e atividades de preparo ao parto, inclusive maior 
empoderamento da mulher nesse processo. 
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PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA 
UERN FRENTE AO CÂNCER ORAL 

Ligia Oliveira Pinto ¹; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira 2; Nara Grazieli Martins Lima3;  
Gilmara Celli Maia de Almeida4 

RESUMO: O câncer de boca é definido como uma doença crônica, multifatorial, resultante da 
exposição progressiva aos fatores etiológicos como o fumo, álcool, radiação solar, dieta, 
microrganismos e deficiência imunológica. Sua elevada taxa de morbidade e mortalidade tem 
constituído um problema de saúde pública. O nível de conhecimento sobre a causa e prevenção do 
câncer oral é extremamente importante. Neste sentido, este estudo teve como objetivo conhecer a 
percepção dos graduandos do curso de Odontologia acerca do câncer oral e a partir desses dados 
adquirir subsídios para o desenvolvimento de estratégias e ações educativas em saúde. A pesquisa 
foi realizada através da aplicação de questionários estruturados aos alunos matriculados no curso de 
Odontologia, contendo questões sobre o período em curso e sua correlação com auto-avaliação 
sobre a lesão, detecção do câncer, fatores de risco, bem como as características clínicas da lesão e 
qual profissional eles encaminhariam em casos suspeitos. A análise dos dados permitiu concluir que 
os alunos recebem informações sobre o assunto durante o período de graduação, na análise 
individual das questões, notou-se que, mesmo havendo diferença entre algumas respostas, o número 
de acertos aumentou conforme o período cursado. Os alunos demonstraram índice de acertos 
positivos quanto ao conhecimento sobre os fatores de risco e características clínicas do câncer 
bucal.  Para homogeneizar o nível do conhecimento desses alunos, faz-se necessário a criação de 
um programa de diagnóstico e prevenção de câncer de boca possibilitando o diagnóstico precoce e, 
consequentemente aumento da sobrevida e qualidade de vida da população acometida. 

PALAVRAS-CHAVES: Câncer de boca, Diagnóstico precoce, Educação em saúde, Odontologia. 

INTRODUÇÃO 

         A incidência do câncer de boca está aumentando no Brasil. Sua elevada taxa de morbidade e 
mortalidade tem constituído um problema de saúde pública, consoante os dados do INCA são 
registrados no Brasil cerca de 10 mil novos casos da doença por ano, sendo o carcinoma 
epidermóide, tipo de câncer mais comum na cavidade oral, responsável por cerca de 90% das 
neoplasias malignas.         

         O câncer de boca é definido como uma doença crônica, multifatorial, resultante da interação 
dos fatores etiológicos que afetam os processos de controle da proliferação e crescimento celular. O 
fumo, álcool, radiação solar, dieta, microrganismos e deficiência imunológica, constituem os 
principais fatores etiológicos (WUNSCH-FILHO, 2002). Segundo Kowalski et al. (2002), o 
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consumo de tabaco e bebidas alcoólicas é apontado como os fatores de risco mais significativos 
para o desenvolvimento do câncer bucal. 

         Hindle e Nally (1991) confirma que embora seja prevalente o acometimento em pessoas 
idosas, os pacientes jovens estão sendo afetados, devido a adoção desses hábitos cada vez mais 
frequente por esse grupo populacional. 

         De acordo com Adlard e Hume (2003), os portadores da doença geralmente são incapazes de 
identificar sua sintomatologia, em decorrência da deficiência nas medidas de prevenção e 
conscientização para a população, além do mais, o câncer de boca apresenta características clínicas 
que, geralmente, mimetiza condições benignas comuns da boca. Ramalho et al.(2002) afirmaram 
que em torno de 40% dos pacientes portadores de câncer de boca morrem pela incapacidade de 
controle loco-regional da doença e 24% apresentam metástases à distância, fato este decorrente da 
detecção tardia da doença por parte dos pacientes, os quais desconhecem  o câncer de boca.  

         Um estudo realizado na Universidade de Dundee no Reino Unido avaliou o conhecimento de 
estudantes dos cursos de Odontologia e Medicina acerca das medidas de orientação, diagnóstico e 
conhecimento dos fatores de risco para essa neoplasia maligna, foi observado que os estudantes de 
Odontologia tiveram um desempenho satisfatório quando comparado aos estudantes de medicina, 
sendo que ambos os cursos demonstram a necessidade de conhecimentos sobre câncer bucal.  Em 
particular, o uso de álcool foi um fator de risco pouco identificado (Carter e Ogden, 2007) . Outro 
estudo realizado por Morais et al. (2009) e Bevenuto et al. (2009) entre cirurgiões-dentistas, foi 
identificado com relação às condições apresentadas como fatores de risco, dúvidas e contradições 
evidentes entre estes profissionais e afirmaram que os cirurgiões-dentistas ainda não apresentavam 
conhecimento e treinamentos ideais para difundir os meios de prevenção e detecção precoce do 
câncer de boca. Esses resultados demonstram a necessidade de incrementar informações a esses 
estudantes, bem como aos profissionais de saúde para que seja reflexo na população aspectos como: 
identificação dos fatores de risco, autoexame e medidas de prevenção. 
         Diante desta deficiência na identificação do câncer oral, por parte da população, estudantes e 
profissionais, torna-se relevante saber como está a situação de outras realidades acadêmicas, visto a 
existência de poucos estudos envolvendo esse grupo que constituem a base do conhecimento, 
sendo, portanto, essencial analisar a formação universitária acerca desta patologia para evitar a 
permanência desta deficiência. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos 
acadêmicos de Odontologia acerca da identificação dos fatores de risco e procedimentos 
diagnósticos, que visem à detecção precoce dessa lesão maligna. 
 
METODOLOGIA 
 
          Tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa, seus 
dados foram coletados de alunos do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Norte, no período compreendido entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012. O critério de 
inclusão privilegia os alunos devidamente matriculados nos cursos de Odontologia mediante a 
assinatura do TCLE. A população definida para o estudo foi constituída por 73 acadêmicos, tendo 
em vista que este número de entrevistados sofreu alteração com relação ao total de alunos 
matriculados, devido um estudante ter se recusado de participar da pesquisa e outros transferiram ou 
abandonaram o curso sem o devido fechamento da matrícula. 
         Para coleta dos dados, foi aplicado um questionário estruturado com questões abertas e 
fechadas para a população do estudo que foi entrevistada por um único pesquisador, após a 
obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste contexto, o 
questionário aplicado continha questões básicas e essenciais sobre o câncer oral, questões que 
caracterizavam a população de estudo (idade, sexo, escolaridade), questões sobre sua formação 
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(período atualmente cursado, existência de alguma orientação no curso sobre este assunto) e 
específicos sobre o câncer oral (fatores de risco, apresentação clínica, procedimentos de 
diagnóstico, para quem encaminhar).  

         Os dados foram analisados através de estatística descritiva com apresentação de frequências 
absolutas e percentuais. Os dados quantitativos resultantes dos questionários aplicados com os 
sujeitos da pesquisa foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP e organizados 
em tabelas e gráficos contendo as frequências absolutas e relativas dos dados.  

         O estudo teve como referencial ético a Resolução de nº 196/1996 do Conselho Nacional de 
Saúde/MS, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 065/11. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                         Os questionários foram aplicados a 74 universitários, deste total de alunos 
especifica-se ainda que 31(41,89%) eram do sexo masculino e 43(58,10%) do sexo 
feminino. Deste universo, 12 estavam matriculados no 1º período, 20 no 3º período, 21 no 
5º período, 9 no 7º e 12 matriculados no 9º período. A idade dos participantes varia entre 
18 e 31 anos. 
        Martins et al (2008), afirma que mesmo havendo diferença significativa entre as respostas 
corretas entre os anos, isso não significa que com o passar do tempo, a porcentagem de acertos 
aumenta. Essa informação não corrobora com os dados obtidos nesta pesquisa uma vez que os 
resultados foram positivos à medida que aumenta o período cursado, principalmente a partir do 
quarto período quando os discentes já cursaram a disciplina de Patologia Oral e Estomatologia, as 
quais enfocam bem informações necessárias para identificar o câncer de boca.  
        Com relação a sua autoavaliação sobre o câncer na cavidade oral, observa-se que os estudantes 
de Odontologia são mais esclarecidos que os alunos de Enfermagem. Detalhando esses resultados 
tem-se que dos discentes de Odontologia, apenas 1( 1,35%) tem conhecimento excelente, 
20(27,02%) se avaliam com bom conhecimento, 35(47,29%) considera-se com conhecimento 
razoável, 15( 20,25%) se acham insuficiente e 3( 4,05%) são desprovidos desse conhecimento, 
quando comparados com o graduandos do curso de Enfermagem observa-se que 1(1,17%) se auto 
avalia com conhecimento excelente frente a neoplasia maligna, 1(1,17%) tem conhecimento bom, 
40(46,52%) dos alunos são razoável, 35(40,69%) insuficiente e 9(10,46%) tem conhecimento 
ausente(Figura 1). 
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Figura 1: Gráfico ilustrativo comparando a autoavaliação acerca do câncer de boca pelos discentes 

de Odontologia e Enfermagem da UERN. 
 
 
        Antunes et al. (2003) afirma que, dos casos diagnosticados em seu estudo,  82,2% 
eram Carcinomas Espinocelulares, seguidos de Carcinomas Basocelulares e alguns 
tumores de origem glandular, muscular, nervosa e de vasos linfáticos. Outro estudo de  
Kanda (2001) ainda afirma que os tumores da língua são representados em 90 a 95% dos 
casos pelo carcinoma epidermóide. O conhecimento dos acadêmicos foi favorável aos 
dados contidos na literatura, já que 48(64,86%) afirmam ser o carcinoma epidermoíde o 
tipo de Câncer mais comum, 4(5,41%%) dizem ser o câncer labial, 4(5,41%) acham que 
são os carcinomas, 4(5,41%) citaram outros tipos de câncer e 14(1 8,91%) não souberam 
responder (Figura 2).  
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Figura 2: Prevalência do tipo de Câncer mais acometido na cavidade oral citado pelos discentes de 

Odontologia UERN. 
 
 
           De acordo com Silvestre e Jeronymo (2007) os fatores de risco, herdados ou adquiridos, 
contribuem em muito para o aparecimento do câncer bucal, como a radiação solar, vírus, fungos, 
trauma crônico, higiene bucal deficiente, má alimentação, álcool, fumo, avitaminoses e alguns 
minerais. No que concerne o resultado do nível de conhecimento do grupo estudado a respeito dos 
fatores etiológicos na carcinogênese bucal houve uma correlação com os dados anteriormente 
apresentados, havendo quase na totalidade das respostas o consumo de álcool, fumo e exposição 
solar como principais fatores etiológicos, onde 67(90,54%) conhecem os fatores de risco para o 
desenvolvimento da doença e 7(9,46%) os desconhecem. Detalhando esses resultados tem-se que 
os fatores de risco para o acometimento do câncer de boca foram: tabagistas 60(81,08%), etilistas 
47(63,51%), exposição solar 39(52,71%), fator hereditário 21(28,37%), traumas 10(13,51%), 
higiene 9(12,16%), alimentação 6(8,10%),  imunodepressão 3(4,05%), outros 5(8,62%) (Figura 3). 
Um estudo realizado por Lima et al. (2005) contradiz esses dados supracitados uma vez que foi 
feita uma pesquisa com 300 universitários, observando que parte da população universitária não 
sabia que o câncer pode acometer a boca e que o álcool é um dos fatores de risco. 
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           O exame clínico cuidadoso da boca favorece a identificação de lesões precursoras e/ou 
iniciais do câncer bucal, embora exames complementares sejam necessários. No Brasil o 
diagnóstico das lesões malignas iniciais na boca é muito baixo, correspondendo a menos de 10% 
dos casos diagnosticados (DIB LL. et al, 2001). Estes resultados refletem no despreparo por parte 
dos profissionais de saúde em reconhecer as características clinicas da lesão, a pesquisa revelou que 
57(77,02%) alunos de Odontologia conseguem identificar clinicamente o câncer de boca 
diferentemente dos futuros enfermeiros onde apenas 21(28,37%) conseguem diagnostica-lo. 
Destacando ainda que o auto-exame(24,32%), biópsia(20,27% e exame clínico(6,76%) foram 
considerados exames de escolha no diagnóstico da lesão 
          Vidal 2003 e Wunsch-Filho 2002, enfatizam que o cirurgião-dentista é responsável pela 
prevenção e diagnóstico precoce das doenças malignas de boca, ressaltando a sua importância no 
sucesso do tratamento. Porém, estudos realizados por Morais et al. (2009) e Bevenuto et al. (2009) 
entre cirurgiões-dentistas,  identificaram com relação às condições apresentadas como fatores de 
risco, dúvidas e contradições evidentes entre estes profissionais e afirmaram que os cirurgiões-
dentistas ainda não apresentavam conhecimento e treinamentos ideais para difundir os meios de 
prevenção e detecção precoce do câncer de boca. 
           Ainda, com relação ao tratamento do câncer bucal, houve distribuição por especialidade 
profissional onde 7(9,46%) dos entrevistados encaminhariam os pacientes para o cirurgião-dentista, 
25(33,79%) para o patologista, 21(28,37%) indicariam para o oncologista, 2(2,70%) para clínico 
geral, 4(5,41%) acham conveniente encaminhar para cirurgião cabeça e pescoço, 4(5,41%) para o 
estomatologista, 1(1,35%) para o cirurgião buco-maxilo facial e 10(13,51%) não souberam 
responder. Estes resultados contrapõem os achados por Lima (2005) já que em seu estudo 62% dos 
acadêmicos entrevistados procurariam o médico e apenas 37,6% iriam ao cirurgião- dentista, com 
relação a distribuição por especialidade mostram claramente que nenhum procuraria o patologista e 
só 5% procuraria o oncologista. 
         Carvalho (2003) afirma que situação do tratamento deste tipo de doença é particularmente 
grave, pois a maioria dos casos geralmente é diagnosticada tardiamente. Isso ocorre devido o 
despreparo dos profissionais de saúde quando relacionado os fatores de risco e diagnóstico. Essa 
informação é condizente com a pesquisa, pois embora os estudantes tenham tido um número de 

 
Figura 3: Fatores etiológicos do Câncer de boca 
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acertos satisfatórios em suas respostas, os mesmos se sentem despreparados para identificar o 
câncer de boca. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
       O presente estudo evidenciou que de maneira geral os discentes de Odontologia sabem 
identificar os fatores de risco, as características clínicas da lesão, bem como os procedimentos 
diagnósticos. No entanto, se sentem despreparados para identificar o câncer em seus pacientes. 
Desta forma, é necessário incrementar ações educativas e informativas para com estes futuros 
profissionais, permitindo a resolução dos problemas e pacientes com mais chances de cura.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INFECÇÕES HOSPITALARES DA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA (HRTVM) 
 

Maria Francisca Costa da Silva1; Érica Louíse de Souza Fernandes Bezerra2; Alcivan Nunes 
Vieira3 

 
 
RESUMO: O meio ambiente hospitalar alberga uma variedade de patógenos multirresistentes, 
veiculados pelos profissionais, pelas práticas assistenciais invasivas, o que causa dispendiosos 
gastos financeiros e irreparáveis perdas humanas. Mediante esta problemática esta pesquisa objetiva 
descrever o perfil epidemiológico das infecções hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) a fim de subsidiar pesquisas e programas de 
controle de infecção hospitalar. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem 
qualitativa descritiva a partir da análise dos prontuários dos casos identificados de infecção 
hospitalar do período julho a novembro de 2011, analisou o caso de 54 pacientes, expondo os 
resultados em gráficos e tabelas. O perfil etário predominante foi de adultos jovens entre 20 e 59 
anos, vítimas de politrauma relacionados a acidentes automobilísticos, predominou o sexo 
masculino. Em relação a infecção hospitalar as maior incidência está relacionado a infecções do 
trato respiratório, associada a pneumonia devido a ventilação mecânica; e infecções do trato 
urinário relacionada ao cateterismo vesical de demora. Foi constatado a necessidade de uma 
observação mais sistemática dos cuidados prestados direta ou indiretamente aos pacientes, a  
identificação e resolução dos problemas relacionados à estrutura física, insumos, equipamentos ou 
aos próprios procedimentos médicos e de enfermagem; a revisão de normas e rotinas, e técnicas a 
partir de sua atualização científica e legal relacionadas a infecção hospitalar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Infecção Hospitalar; Perfil epidemiológico; Unidade de Terapia Intensiva. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Define-se como infecção hospitalar (IH) qualquer processo infeccioso adquirido no 

ambiente hospitalar relacionado à assistência à saúde. O seu diagnóstico se dá principalmente em 
pacientes durante sua internação, mas pode atingir também qualquer outra pessoa presente no 
hospital e ser detectado após alta. A grande maioria das IH’s é causada pelo desequilíbrio entre a 
microbiota humana normal e os mecanismos de defesa do hospedeiro, geralmente induzidas pela 
utilização de antibióticos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O paciente torna-se o principal 
reservatório e vítima das infecções hospitalares (SANTOS, 2004; POMBO, ALMEIDA, 
RODRIGUES, 2009; PINHEIRO et al, 2009).  

Esta pesquisa foi realizada no Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM), 
situado na cidade de Mossoró-RN, o qual é um hospital público de referência para o atendimento de 
média e alta complexidade na região do oeste potiguar, este recebe a maioria dos pacientes críticos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O HRTVM funciona como campo de prática para a Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, para as faculdades de Enfermagem e Medicina. A Faculdade de Enfermagem 
(FAEN) possui além desta atividade projetos de pesquisa e extensão acontecendo neste hospital. A 
partir de projetos foram detectados várias fatores complicadores para a sistematização da assistência 

                                                            
1 Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: mary.francys@hotmail.com 
2Docente do Departamento Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: 
louisebezerra@hotmail.com 
3 Docente do Departamento Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: alcivannunes@uern.br. 
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de enfermagem (SAE) para o controle de infecções hospitalares, além de inconformidades na 
estrutura física, nos protocolos de atendimento, na assistência direta dos profissionais com déficits 
de comportamentos de segurança como contaminação de materiais invasivos a não lavagem 
adequada das mãos, a não adesão à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s), o 
descarte inadequado de resíduos contaminados etc.  

A partir de encontros realizados com os profissionais da equipe de enfermagem do 
HRTVM, nos quais foram discutidas questões relativas à biossegurança e infecção hospitalar foi 
detectada a necessidade de conhecer o perfil epidemiológico das infecções hospitalares da Unidade 
de Terapia Intensiva do Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM).  

A relevância do estudo ora apresentado está centrada na importância das infecções 
hospitalares como um problema de saúde coletiva associada à capacidade comprovada de prevenção 
de pelo menos parte de seus episódios. Além disto, as estratégias habitualmente empregadas pelo 
hospital não estão sendo efetivas para mudanças comportamentais necessárias a adesão dos 
profissionais de saúde a medidas profiláticas (CUCOLO, FARIA, CESARIO, 2007).  

Sendo assim, este estudo, pretende ampliar a discussão da prevenção e controle das IH’s 
através do conhecimento do perfil epidemiológico das infecções hospitalares da UTI do HRTVM e 
a perspectiva de novos elementos para a reflexão sobre as práticas assistenciais que a equipe de 
saúde presta no ambiente hospitalar, a fim de descrever o perfil epidemiológico das infecções 
hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM). 

  
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa descritiva das 

infecções hospitalares ocorridas no período julho a novembro de 2011, permitindo ter um período 
amostral do perfil epidemiológico das infecções hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM).  

A pesquisa foi realizada no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia 
(HRTVM), localizado na Av. Antônio Vieira de Sá, n° 429, bairro Aeroporto, Mossoró-RN. O seu 
atendimento abrange não somente o município de Mossoró, mas também os municípios 
circunvizinhos que dependem dessa unidade de saúde. O HRTVM é um órgão público do estado do 
Rio Grande do Norte, é um hospital geral de grande porte, referência para toda a região Oeste do 
Estado. Tem a função de atendimento de Urgência e Emergência pela demanda do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Este estudo foi realizado com os casos de infecções hospitalares oriundas UTI. 

O estudo foi realizado a partir da análise dos prontuários dos casos identificados de 
infecção hospitalar na tentativa de identificar as seguintes variáveis: idade; gênero (masculino e 
feminino); tempo de hospitalização (até 3 dias, 4 a 7 dias, 8 a 14 dias, 15 a 21 dias, 22 a 28 dias, 
>28 dias); uso de procedimentos invasivos (cateter venoso central, cateter venoso periférico, 
nutrição parenteral, sonda vesical de demora, ventilação mecânica, dreno toráxico); 
microorganismos isolados em culturas; sítios de infecções hospitalares e realização de 
procedimentos cirúrgicos. 

Os critérios de inclusão de documentos para esta pesquisa foram os casos clínicos que 
considerarem para o para diagnóstico de IH as definições do Centers of Disease Control and 
Prevention (CDC) e da Portaria 2.616/98 do Ministério de Saúde brasileiro. Foram excluídos desta 
pesquisa os casos de infecção hospitalar que não tiveram período de internamento na UTI do 
HRTVM.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, sob o protocolo 222/2010 e obteve de 
autorização para sua realização do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) 
solicitando a permissão para a efetivação da análise documental dos registros da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e prontuários dos pacientes com infecção hospitalar que 
foram internados na UTI, conforme determina a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do 
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Ministério da Saúde, garantindo o sigilo das informações referente a dados pessoais de pacientes, 
para que futuramente possam ser transmitidos de forma organizada. As informações obtidas serão 
processadas e analisadas através do ESTATISTICA INFO 6.0.  

Mediante a coleta de dados foram identificados 54 pacientes, no período de julho a 
novembro de 2011 que foram diagnosticados com infecção hospitalar, sendo eles 22 do sexo 
feminino e 32 do sexo masculino. 

Houve dificuldades na coleta das informações o que demonstrou que o serviço do 
Serviço de Arquivo Médico (SAME) do HRTVM necessita de uma articulação com os demais 
setores, como por exemplo, às fichas dos pacientes obtidos pela CCIH do hospital, com as 
informações dos pacientes acometidos de infecção hospitalar no período de julho a dezembro de 
2011 não se encontravam com o número dos prontuários, dificultando assim, a obtenção das 
informações. Uma vez que, o prontuário do paciente é desenvolvido para garantir de forma 
sistemática a história clínica de cada indivíduo, de forma que todos os profissionais envolvidos no 
processo de atenção a saúde devem tomar conhecimento das informações contidas nos prontuários 
de cada paciente. 

Assim, o prontuário do paciente na instituição em que ele esta recebendo todos os 
cuidados, representa o importante veículo de comunicação entre os membros da equipe de saúde 
responsável pelo atendimento, além de ser capaz de fornecer informações sobre quais tratamentos 
foram realizados, quais formas terapêuticas tiveram resultados positivos, etc.  

Os resultados desta pesquisa foram expostos a partir de gráficos e tabelas. A discussão 
que permeou os resultados esperados consistiu em descrever o perfil epidemiológico das infecções 
hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) 
para colaborar com o planejamento e implementação de programas de controle de infecção 
hospitalar realmente eficazes que possam mostrar ter um banco de dados comparativo para a 
quantificação de resultados relacionadas a prevenção, minimização e eliminação de riscos 
relacionados à infecções hospitalares na Unidade de Terapia Intensiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tecnologia complexa utilizada na UTI possibilita o aumento da sobrevida dos 
pacientes, mas em contrapartida aumenta os fatores de risco que predispõem a aquisição de infecção 
hospitalar. Os fatores de risco, além do supracitado, estão associados aos procedimentos invasivos, 
aos profissionais, ao próprio paciente e ao ambiente hospitalar. 

Dois indicadores epidemiológicos são empregados para se avaliar a ocorrências das 
infecções hospitalares. Para se avaliar a magnitude das infecções é calculada a taxa de infecção 
hospitalar (TIH), que divide o total de episódios de infecção hospitalar diagnosticados em um 
determinado período, pelo total de pacientes expostos à internação no mesmo período. Como alguns 
pacientes apresentam mais de um episódio de infecção hospitalar durante a internação é também 
calculada a taxa de pacientes com infecção hospitalar (TPIH), obtida pela divisão do número de 
pacientes com diagnóstico de infecção hospitalar em um determinado período pelo total de 
pacientes expostos à internação no mesmo período. Para ambos indicadores podem ser realizados 
estudos de incidência, computando apenas os casos novos detectados no período ou de estudos de 
prevalência, computando-se o total de casos identificados. 

Atualmente as unidades hospitalares buscam a forma ideal de prevenir e tratar as 
infecções dos pacientes críticos internados na UTI uma vez que as infecções nosocomiais elevam o 
tempo de internação, morbidade e mortalidade dos pacientes. A preocupação das instituições com 
dispendiosos gastos financeiros e humanos é crescente sendo a infecção hospitalar um agravante no 
estado já crítico dos pacientes (BANDERÓ FILHO, RESCHKE, HÖRNER, 2006). 

Os custos da infecção hospitalar dividem-se em diretos, preventivos e indiretos e são 
arcados pelos prestadores de assistência, pelos financiadores do atendimento ou pelos próprios 
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pacientes. O custo direto das infecções hospitalares é aquele gasto no diagnóstico e tratamento do 
paciente que adquiriu esta patologia. O custo preventivo refere-se às despesas gastas para evitar, 
reduzir ou minimizar a ocorrência das infecções. Os custos indiretos são o mais imprevisível e mais 
difícil de ser avaliado. Inclui a demanda reprimida de leitos acentuada pela maior permanência 
hospitalar de um caso infectado, os gastos com eventuais processos jurídicos e campanhas 
publicitárias para a imagem institucional e até mesmo a dor e valores quase intangíveis ao se 
estimar, dor, sofrimento, diminuição da capacidade produtiva e até mesmo a morte (FERNANDES, 
NOCA, 2000; FERNANDES, 2008). 

O perfil etário dos casos de infecção hospitalar do HRTVM está exposto no gráfico 1, 
demonstrando que a faixa etária predominante condiz com adultos jovens acometidos 
principalmente por politraumas (trauma raquimedular, trauma crânio encefálico, fraturas, 
amputações) oriundos de acidentes (de trabalho; automobilísticos, violência urbana). 

 
Gráfico 1: Faixa etária dos pacientes acometidos por infecção hospitalar (Jul a Nov 2011) 

 
        Fonte: Prontuários HRTVM 
 

Os principais diagnósticos encontrados estão listados na tabela 1, pode-se observar um 
elevado número de casos de TCE, que representou 20% dos casos totais de pacientes que 
apresentaram infecção hospitalar. Estes pacientes são vitimizados principalmente por acidentes 
automobilísticos envolvendo motocicletas, chegam geralmente estado grave, politraumatizados, são 
submetidos a procedimentos cirúrgicos e a vários procedimentos invasivos, dentre eles ventilação 
mecânica, sondagem vesical de demora, acesso venoso central, sonda nasogátrica. 

 
Tabela 1: Diagnósticos médicos relacionados aos casos de infecção hospitalar (Jul a Nov 2011) 

Diagnósticos n  %  
Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE I) 7 13 

Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVE H) 9 16 
Trauma Crânio Encefálico (TCE) 11 20 

Politraumas 5 0,9 
Cardiopatias 4 0,7 

Trauma Raqui Medular (TRM) 3 0,5 
Fonte: Prontuários HRTVM 
 

Na tabela 2 evidencia-se a superioridade dos casos de infecção respiratória, 
evidenciando que as taxas observadas corroboram com a literatura, pois autores, com base em 
outros trabalhos relacionados a infecção hospitalar, colocam que a infecção respiratória nas UTIs, 
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apresenta-se como a infecção nosocomial de alta letalidade associadas a pneumonia em pacientes 
em ventilação mecânica, sendo a infecção mais comum (PEDROSA e MACEDO, 1999). 

As taxas de incidência de infecção hospitalar para pacientes internados em UTI variam, 
conforme o tipo de unidade e a população atendida, em razão da gravidade da doença básica, da 
restrição de pacientes no leito, do uso freqüente de sedação e das alterações no nível de consciência 
e dos múltiplos procedimentos invasivos das vias respiratórias, em que o principal fator de risco é o 
uso de ventilação mecânica associado ao tempo prolongado de utilização, equacionando também 
como fatores de risco: contaminação dos equipamentos e das soluções utilizadas na terapia 
ventilatória; condições favoráveis de aspiração, entre outros (COUTO, PEDROSA E NOGUEIRA, 
2003). 

 
Tabela 2: Sítios de Infecção dos casos de infecção hospitalar (Jul a Nov 2011) 

Sítios n % 
Respiratório 54 100 

Urinário 41 75 
Cirúrgico 9 16 

Fonte: Prontuários HRTVM 
 

O sítio de infecção urinário está associado a utilização por parte dos pacientes da sonda 
vesical de demora, que objetiva o controle do qualitativo e quantitativo da urina. Este procedimento 
precisa ser realizado de forma estéril e obedecer a um protocolo hospitalar que oriente sobre sua 
manutenção e troca periódica. Na tabela seguinte observou-se os procedimentos invasivos 
realizados nos pacientes que estiveram internados na UTI do HRTVM.  

A infecção de trato urinário (ITU) é uma das mais freqüentes na população adulta. 
Cerca de 70% a 88% dos casos de ITU ocorrem em pacientes submetidos a cateterismo vesical por 
ser um procedimento invasivo. A duração do cateterismo é um dos fatores que contribuem para a 
ocorrência da infecção urinária. A ocorrência da infecção depende das características do 
microorganismo causador, do tamanho do seu inoculo e da defesa do hospedeiro. A E. coli é o 
principal agente isolado nas bacteriúrias hospitalares. Os microorganismos, pseudomonas 
aeruginosas, klebisiela pneumoniae, proteus sp e o enterococo estão entre os agentes mais comuns 
(GLABIARBE, FERNANDES E CAVALCANTE, 2000). Segundo dados epidemiológicos, 35% a 
45% de todos os casos de infecções hospitalares adquiridas, são infecções do trato urinário, sendo 
que 80% estão relacionadas ao uso de cateter vesical de demora (principal veiculo de 
transmissão)(GUIMARÃES E ROCCO, 2006). 

 
Tabela 3: Procedimentos invasivos realizados nos pacientes que apresentaram infecção hospitalar 
(Jul a Nov 2011) 

Procedimentos n % 
Ventilação Mecânica (VM) 54 100 

Cateter Venoso Central 31 57 
Cateter Venoso Periférico 8 14 
Sonda Vesical de Demora 41 75 

Sonda Nasogástrica 44 81 
Fonte: Prontuários HRTVM 
 

Considerando esses dados, na UTI do hospital estudado as infecções poderiam ser 
preveníveis se o referido Programa de Controle de IH fosse bem desenvolvido e precauções fossem 
tomadas para evitar as infecções cruzadas, transmitidas, provavelmente, pelas mãos dos 
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profissionais da saúde, por não usarem a técnica correta da lavagem das mãos, caracterizada, 
isoladamente, como a ação mais importante para a prevenção e controle das IH. 

Além disso, a vigilância epidemiológica, precaução padrão, medidas de isolamento, 
materiais e equipamentos adequados, higienização do ambiente, identificação de bactérias multi-
resistente, antibioticoterapia adequada, treinamento da equipe multiprofissional, implementação de 
medidas de controle, são fatores importantes e determinantes que podem interferir nos resultados 
com redução das taxas de prevalência de infecção hospitalar. 

 
CONCLUSÃO 
 

Durante o andamento do projeto, foi possível identificar dificuldades que inviabilizaram 
a obtenção de alguns resultados já previstos no cronograma original do projeto. Além disso, a 
própria desorganização do serviço com relação ao número dos prontuários que não existiam nas 
fichas dos pacientes que tiveram infecção hospitalar, o qual dificultava na obtenção de algumas 
informações tais como tempo de hospitalização, uso de procedimentos invasivos e microorganismos 
isolados em culturas bacterianas.  

A partir das dificuldades durante a execução do projeto, esta pesquisa sugere como 
proposta ao serviço de saúde do SAME o desenvolvimento de prontuários padronizados baseados 
em sistemas de processamento totalmente digital, uma vez que, há uma possibilidade de manter os 
registros evitando assim transtornos com relação à obtenção de informações desses pacientes, sendo 
de grande beneficio na melhoria da eficácia, eficiência, segurança e qualidade da prática de saúde. 

O HRTVM possui dentre outros programas o Programa de Controle de Infecções 
implementado através de órgãos como a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) 
que dentre outras atribuições têm a responsabilidade da detecção e correção de problemas que 
repercutem nos indicadores epidemiológicos das infecções hospitalares; esta pesquisa sugere uma 
observação mais sistemática dos cuidados prestados direta ou indiretamente aos pacientes, a  
identificação e resolução dos problemas relacionados à estrutura física, insumos, equipamentos ou 
aos próprios procedimentos médicos e de enfermagem; a revisão de normas e rotinas, e técnicas a 
partir de sua atualização científica e legal relacionadas a infecção hospitalar. 
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RESUMO: O modelo atual de atenção em saúde bucal no serviço público no Brasil gira 
em torno das Equipes de Saúde da Família (ESF), que em 2000 passou a conter em seu quadro uma 
Equipe de Saúde Bucal (ESB). Com o novo campo de trabalho surgiu também à necessidade de 
reorientar a formação dos profissionais da área, através das Novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, que passaram a objetivar, que em sua prática, este profissional tivesse por atribuição 
promover a atenção básica em saúde bucal em níveis individuais e coletivos, bem como nas 
modalidades preventivas, educativas e curativas. A esfera curativa do trabalho do dentista na ESF 
baseia-se no atendimento clínico ambulatorial (em consultório odontológico) onde o profissional 
desenvolve atuação como clínico geral, que envolve procedimentos nas mais diversas 
especialidades odontológicas dentro do princípio básico da atenção básica, que é a maior 
abrangência possível de procedimentos com o menor uso possível de tecnologia. 

 

PALAVRAS CHAVE: Atenção Primária a Saúde; Odontologia; Programa Saúde da Família. 

 

INTRODUÇÃO: 

A premissa de que o Brasil tem apresentado um quadro de transformações 
socioeconômicas e demográficas com importantes repercussões sobre a saúde, e que essas 
transformações requerem uma reformulação do modelo assistencial. Diante da necessidade de 
ampliar a atenção à saúde bucal da população brasileira, o Ministério da Saúde, em 2000, 
estabeleceu incentivo financeiro para a inserção das ações de saúde bucal, por meio da contratação 
do cirurgião-dentista, atendente de consultório dentário e técnico de higiene dentária nas equipes da 
Estrátégia de Saúde da Família (ESF), que era denominado por Programa de Saúde da Família 
(PSF). 

Contudo, à qualidade da formação profissional, a complexificação e à ampliação dos 
campos de prática decorrentes das mudanças nos processos de trabalho e nas políticas do sistema de 
saúde, são desafios expostos aos diversos profissionais da área de saúde que vem tentando se inserir 
nesse novo mercado de trabalho. 
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Em resposta a esse contexto, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) de 
2002, expressam o compromisso dos movimentos por mudanças na formação dos profissionais da 
saúde. Tais diretrizes estimulam as Instituições de Ensino Superior a superarem as concepções 
pedagógicas conservadoras e as aproximam das orientações do sistema público de saúde, pois 
somente articuladas as transformações do modelo de atenção e da formação profissional podem 
acontecer. 

Segundo Demo (2005), pensar e intervir são inseparáveis, pois saber pensar é a pilastra 
crucial da cidadania para saber melhor intervir. Este conhecimento é uma ferramenta decisiva e está 
na base da autonomia que se busca. Entendimento que embasa o perfil do formando definido pelas 
DCNs para os cursos da área da saúde. Como se pode observar nas DCNs para os cursos de 
graduação em odontologia: “Cirurgião-Dentista, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, para atuar em todos os níveis da atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. 
Capacitado ao exercício de atividades referente à saúde bucal da população, pautado em princípios 
éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 
atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade” (Brasil, 2002, Diário Oficial 
da União, Brasília, p. 10). 

Fazendo uma análise critica das DCN’s para os cursos de graduação em odontologia, 
percebe-se que; o compromisso com a saúde, com a atualização da educação, com a capacidade de 
comunicação, liderança e gerenciamento, com a integração curricular e com a ética e a cidadania 
são tidas como linhas mestras em seu delineamento (ABENO, 2002). 

O perfil ideal do cirurgião dentista, delineado pelas DCN’s, requer docentes capacitados 
e dispostos a assumir a discussão de aspectos educacionais relativos à criação de processos de 
ensino-aprendizagem socialmente relevantes e críticos quanto ao modelo de formação mecanicista e 
de tecnificação da prática profissional que objetiva atender às demandas de mercado (MOYSÉS et 
al., 2003). 

A atualidade exige que seja revisto o paradigma de se oferecer saúde não apenas 
tratando as doenças. É preciso que haja uma reformulação na definição de necessidades, que rompa 
a restrita visão técnica e individualista das causas de saúde e doença. Freire em 2000 ainda 
complementa: “É necessário atuar a nível multissetorial, propondo ações que diminuam a 
desigualdade social, melhorem o nível de informação, estimulem práticas saudáveis com recursos 
locais e promovam melhorias, tanto na saúde bucal como na saúde geral da população”. 

BADAN et al. 2010, afirma que os currículos da área de odontologia, organizados 
privilegiando a doença em vez da saúde, criam a necessidade e dependência de uso das tecnologias 
duras, pois de forma geral estas atuam nos estágios em que a doença já está instalada ou mesmo em 
fases avançadas. 

É certo que os serviços de saúde são importantes para a saúde bucal da coletividade. No 
entanto, a predominância do enfoque assistencial deve ser questionada. Assim, são necessárias 
mudanças nas formas tradicionais de avaliação do trabalho desenvolvido pelo cirurgião-dentista, 
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que utilizam habitualmente indicadores relacionados a aspectos curativos, redirecionando esforços 
para a avaliação de atividades preventivas e promocionais (AERTS et al. 2004) 

Observa-se atualmente, tanto no Rio Grande do Norte quanto nos demais estados 
brasileiros, uma expansão das Equipes de Saúde Bucal (ESBs) na ESF. No entanto, a inclusão do 
dentista em alguns municípios se da de forma desorganizada, sem planejamento por parte da gestão, 
o que acarreta apenas em um acréscimo de horas de atendimento e aumento do número de pacientes 
e procedimentos. Procedimentos esses centrados na resolução imediata dos problemas de saúde 
bucal, atendendo apenas à demanda espontânea, sem a preocupação de realizar o tratamento do 
usuário por completo. Dessa forma, não há uma real melhoria das condições de saúde bucal da 
população (ARAUJO & DIMENSTEIN, 2006). 

Partindo do pressuposto que a valorização das atividades de prevenção através das 
tecnologias leves, por parte dos profissionais, deve ser incentivada. É possível perceber que os 
serviços odontológicos na saúde bucal da população são subestimados sob a ótica atual das práticas 
da saúde coletiva. Entretanto, tais procedimentos clínicos podem ser positivos dependendo do 
conjunto a ser realizado e do resultado esperado.  

No que se refere ao quadro estrutural do serviço publico de saúde e da atenção 
Odontológica, é percebido um deficit considerável no tocante as instalações físicas, recursos 
humanos e condições de remuneração do profissional. Mas a ausência de documentos protocolares 
específicos que tratem da atuação do cirurgião-dentista no trabalho na Equipe de saúde da Família 
(ESF) em linguagem acessível tanto à comunidade odontológica, quanto à maioria dos gestores 
municipais em saúde pode ter significado importante neste quadro. Um problema que se apresenta 
atualmente em regiões como o interior nordestino é uma redução significativa da diversidade de 
procedimentos clínicos odontológicos realizados pela atenção básica em saúde bucal.  

Neste contexto, esta pesquisa objetivou analisar o perfil de atuação de Cirurgiões-
Dentistas inseridos nas ESF’s de municípios da Região do Seridó no Estado do Rio Grande do 
Norte, buscando conhecer e compreender sua experiência de trabalho. Alem de inter-relacionar o 
processo de Integração Ensino/Serviço na atenção em saúde bucal prestada pelas prefeituras 
municipais. Essa compreensão é necessária para que haja uma avaliação e elaboração de estratégias 
no sentido de melhorar sua qualificação e suas condições de trabalho. Tal discussão envolve uma 
reflexão a respeito das perspectivas da consolidação deste programa e dos avanços possíveis do 
Sistema Único de Saúde no país. 

 

DISCUSSÃO: 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, inciso III, determina que compete 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) orientar a formação profissional em coerência com as diretrizes 
constitucionais da saúde (Brasil, 1988), o que exige uma intensa interface com as políticas de 
educação, configurando tal integração com o princípio nuclear das políticas de preparação de 
recursos humanos para a área da saúde.  
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No que se refere à prática do serviço odontológico as novas DCN’s preconizam que os 
cirurgiões dentistas devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 
princípios da ética / bioética tendo responsabilidade com a resolução do problema de saúde alem de 
respeitar os princípios éticos e legais inerentes ao exercício profissional; atuando em todos os níveis 
de atenção à saúde. 

Nessa perspectiva, ao tomar como eixo de discussão a oferta e a demanda de serviços de 
atenção à saúde bucal, Os procedimentos odontológicos realizados no cotidiano pelas Equipes de 
Saúde Bucal (ESB) na Programa Saúde da Família (PSF), embora não incluam todo o elenco de 
procedimentos constantes da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS)/ SUS-01/2001, 
abrangem todos da atenção básica, de forma padronizada, de acordo com as determinações do 
Ministério da Saúde. 

BADAN, 2010 em seu estudo conclui que o fato de o profissional atuar no serviço 
público determinou realizações de mais práticas caracterizadas como saúde coletiva, sendo 
significativa sua realização entre profissional de clínica pública em relação ao de clínica privada. 
Dentre os fatores citados como dificultadores ao desenvolvimento de ações em saúde coletiva, a 
falta de recursos materiais complementares, a dificuldade de valorização destas ações pela 
população, a falta de tempo e a infraestrutura precária das unidades de saúde representaram os mais 
citados empecilhos a não realizações destas ações no cotidiano profissional. 

Segundo AERTS et al. em 2004, os serviços de saúde podem ser um componente 
importante na melhora das condições de saúde da população. Serviços odontológicos promotores de 
saúde envolvem a presença de profissionais com visão ampliada sobre o processo saúde-doença, 
capazes de entender as pessoas, levando em consideração os vários aspectos de sua vida, e não 
apenas um conjunto de sinais e sintomas restritos à cavidade bucal. É necessário que o cirurgião-
dentista realize seu trabalho equilibrando prevenção e cura, adotando procedimentos cuja eficácia 
tenha sustentação científica e assegurando que esses sejam implementados com o mais alto padrão 
possível. Além disso, devem participar do processo de identificação dos problemas dos diferentes 
grupos populacionais do território sob responsabilidade de seu serviço de saúde, atuando em 
equipes multidisciplinares e intersetoriais, com a participação de lideranças locais na vigilância da 
saúde bucal. 

Merhy1999, em seu texto “O ato de cuidar: a alma dos serviços de saúde” ressalta que 
deveria haver uma combinação da melhor forma possível entre eficiência das ações e a produção de 
resultados centrados nos usuários, isto é, procurar a produção do melhor cuidado em saúde, o 
cuidado que resulta na cura, promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Só que, para isso, 
há que se conseguir uma combinação ótima entre a capacidade de se produzirem procedimentos e a 
de ministrar o cuidado. 

CELESTE, 2011 concluiu em seu estudo que a principal alteração na série de 
procedimentos odontológicos coincide com o período de municipalização da saúde entre 1998 e 
2000. Os impactos da inclusão de Equipes de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família foram 
variados, ressaltando-se o aumento na taxa total de procedimentos, aumento dos procedimentos 
coletivos e redução das exodontias.  

Anais do VIII SIC 1359

ISBN 978-85-7621-051-1



ARAUJO & DIMENSTEIN,2006 relataram em seu estudo no Rio Grande do Norte que 
a maioria dos Cirurgiões-Dentistas desenvolvem atividades básicas: extrações, restaurações, 
periodontia básica, profilaxia; e também atividades preventivas e educativas: palestras, aplicação de 
flúor em crianças nas escolas, creches. Além de atendimento de urgência, visitas domiciliares e 
atendimento a hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças. Observa-se também que em algumas 
ocasiões os serviços são limitados, como unidades onde só há o serviço de exodontia, 
caracterizando a falta de planejamento e organização na utilização dos recursos provenientes do 
Ministério da Saúde. Há ainda a falta de interesse por parte de alguns profissionais em realizar 
alguns procedimentos. É necessário que na clínica as ações sejam mais do que apenas o diagnóstico 
de sinais e sintomas, observando a subjetividade do processo do adoecimento. 

Verifica-se também que apesar de o serviço estar disponível, este não é acessível a 
todos da população adscrita, ou seja, a Saúde Bucal não se concretiza efetivamente em um direito, 
sendo frágil o vinculo com a equipe, uma vez que não se relaciona com a prática cotidiana. 

A pesquisa organizada por SOUZA 2005, com 25 dentistas do PSF do Rio Grande do 
Norte comprovou que a seleção dos profissionais para integrar as equipes do PSF realizou-se, em 
sua maioria, sem processo seletivo. O estudo aponta a precarização das relações de trabalho, 
evidenciada pelas formas informais de vinculação e de contratação desses profissionais, 
observando-se um grande número de dentistas mantendo uma relação com o município firmado por 
meio de contratos temporários e com seleção por indicação. 

O pequeno tempo de permanência das equipes pode se constituir como um fator 
limitante para o trabalho, dificultando desde a qualificação dos profissionais, até o desempenho das 
ações, tendo em vista a necessidade de adesão e incorporação de novos valores e o exercício de 
novas práticas de saúde (Ministério da Saúde 2004). A articulação entre a oferta de serviços e a 
demanda no município é conduzida pela ESB em cada PSF; com ênfase para a atuação do CD na 
determinação das ações, refletindo o caráter individual da profissão, que controla o seu processo de 
trabalho, sendo ao mesmo tempo planejador e executor de suas atividades, definindo todo tipo de 
cuidado que vai ser prestado ao usuário. 

Um fator de vital importância a ser discutido é a própria prática clínica odontológica 
usual em grande parte das ESF’s nas cidades de pequeno e médio porte, cujos procedimentos são 
pautados nas resoluções de procedimentos clínicos pontuais ao invés de se ter em foco o tratamento 
clínico odontológico de cada indivíduo. Ora! Como julgar que este modelo de atenção odontológica 
á capaz de promover saúde? Como acharmos que a presença pontual de um indivíduo e realização 
pelo profissional de um procedimento curativo ou mutilante (exodontias) e que esta ocorra 
totalmente na dependência deste membro da comunidade procurar o serviço é capaz de melhorar a 
saúde bucal de uma população? Em um modo mais popular: “uma comunidade ter um serviço 
odontológico significa meramente a presença de um dentista extraindo ou restaurando dentes?” E 
quem tem que resolver se tem a necessidade ou não do serviço é o próprio usuário, quando ele 
chega ao consultório odontológico e diz:“...doutor, faça hoje este dente aqui ó...”? Será que o 
dentista articulando estratégias de ação com agentes comunitários para diagnosticar a população a 
que ele deve prestar o serviço de promoção de saúde bucal não teria condições de incrementar 
práticas educativas, preventivas e curativas com maior chance de sucesso coletivo? Por que o 
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cirurgião-dentista nas ESF’s, via de regra, não pautam sua prática clínica a nível individual em 
função de diagnóstico, planejamento e execução da terapia odontológica visando a conclusão do 
tratamento clínico odontológico a que cada paciente necessita conjuntamente com medidas 
educativas para que os mesmos não voltem a desenvolver os mesmos problemas bucais? E estes 
princípios são básicos na formação odontológica atual. 

 Devemos ter a consciência que não somente o sistema gestor tem responsabilidade, 
mas cada profissional da Odontologia tem autoridade para desempenhar seu trabalho como a 
ciência e a política de saúde determina. Muito mais que a conscientização da população, este texto 
visa os profissionais da Odontologia para que estes despertem para a “simples” articulação entre o 
que se vê na formação que se tem na Academia, e a prática a ser implementada como profissional 
da saúde, e não como profissional da doença. 

 

CONCLUSÂO: 

Concluímos então que na prática das Unidades de Saúde da Família, o Cirurgiõ-Dentista 
nem sempre consegue atuar conforme as normas e diretrizes da Saúde Bucal na estratégia do PSF. 
A ele é atribuída à responsabilidade de assegurar a integralidade do tratamento, no âmbito da 
atenção básica, para a população, sem considerar as condições que extrapolam o âmbito da equipe, 
como, por exemplo, a grande demanda reprimida, o que não possibilita a concretização dos 
objetivos do programa.  

Verifica-se também que os serviços clínico-laboratoriais odontológicos na saúde bucal 
da população têm uma influencia limitada. Entretanto, essa influência pode ser positiva dependendo 
do conjunto de procedimentos realizados e do resultado esperado. Assim, o estudo de tendências de 
procedimentos específicos pode ajudar a esclarecer os efeitos que os serviços de saúde podem ter na 
saúde bucal da população, bem como a importância relativa de cada procedimento. 
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PROPOSIÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DO ABACAXI (Ananas comosus) 
POR FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA UTILIZANDO Saccharomyces cerevisiae. 

 
 

Emanuele Gomes Braz1; Astrilene de Lima Macêdo2; Thaís Cristina da Silva3; Regina Célia 
Pereira Marques4; Luiz Di Sousa5 

. 

 

RESUMO: O objetivo principal do presente trabalho foi obter um aproveitamento racional e 
eficiente dos resíduos industriais do abacaxi (Ananas comosus) por meio de seu enriquecimento 
nutricional utilizando o microrganismo Saccharomyces cerevisiae, pudesse ser produzido 
suplemento para ração animal, solucionando os problemas de acúmulos dos resíduos e gerando 
produtos de valores agregados. As coletas foram realizadas mensalmente no ano de 2012 na 
Empresa Cooperativa de Beneficiamento de Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte 
(PUROFRUT). Após a coleta o material foi levado em sacos estéreis para o laboratório de Biologia 
II da UERN. O teste foi realizado utilizando-se 100 g de resíduo que foram pesados e separados em 
10 amostras (duplicata) de 10 gramas. Foi realizada a inoculação da levedura a partir das seguintes 
concentrações: 1%; 2,5%; 5%; 10% e, logo após, deixou-se o material fermentar por 48 horas para 
ação do microrganismo e sua posterior secagem em estufa à 60ºC. As análises físico-químicas, 
utilizando o método do biureto, foram feitas para quantificação de proteínas e verificação de qual a 
melhor concentração de Saccharomyces cerevisiae para o enriquecimento proteico do bagaço. As 
análises realizadas revelaram um considerável enriquecimento proteico do bagaço do abacaxi com o 
acréscimo do microrganismo sendo sua maior expressão na concentração de 1% da levedura. 

  
 
PALAVRAS-CHAVE: Fermentação semi-sólida; Resíduos de frutas; Valorização protéica. 
 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas recentes têm dado especial atenção a alternativas que conduzam à minimização ou 
ao reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais. A indústria 
alimentícia, especialmente a indústria de sucos, gera uma enorme quantidade de resíduos 
provenientes do processamento das frutas, obtendo-se ao final do processo quantidades apreciáveis 
de casca, albedo e sementes, que quando dispostos inadequadamente acarretam graves 
consequências ambientais devido à elevada carga orgânica (DANIEL et al, 1996). Uma alternativa 
para a minimização do problema consiste no aproveitamento destes resíduos em processos 
fermentativos, uma vez que estes podem ser usados como substrato sólido para o crescimento do 
microrganismo, pois a matéria orgânica que o constitui é utilizada como fonte de energia para o 
crescimento e carbono para síntese da biomassa celular e outros produtos do metabolismo 
microbiano (MAHMOOD et al, 1998). No Brasil a indústria de alimentos produz uma grande 
quantidade de subprodutos, tais como bagaços, farelos, cascas e sementes em geral. Utilizar esses 
coprodutos como matéria prima para bioprocesso torna-se viável devido ao seu baixo custo 
econômico e sua grande disponibilidade. As pesquisas envolvendo os bioprocessos crescem 
exponencialmente e o principal foco da maioria delas é a busca por produtos com um alto valor 
agregado, como proteínas de alta digestibilidade, enzimas, biofertilizantes, biossurfactantes dentre 
outros metabólitos microbianos (COUTO e SANROMAN, 2006). 
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A tecnologia das fermentações se favoreceu em muito dos avanços no aproveitamento de 
resíduos, especialmente pelos reatores desenvolvidos e pelos processos de recuperação. Porém 
ainda restam muitos obstáculos a serem ultrapassados para a sua máxima utilização (DASILVA; 
SASSON, 1995). 

A fermentação semissólida (FSS) se consolidou como uma tecnologia alternativa e atrativa 
para a substituição da fermentação submersa em diversas aplicações tecnológicas. Esta gama de 
aplicações tem apresentado um crescimento acentuado em países do ocidente, em virtude da 
viabilidade técnico-econômica desta tecnologia. 

O abacaxi, que pertence à família das bromélias, é uma infrutescência, ou seja, uma forma 
de frutificação constituída por mais de um fruto. Nele, todas as formações que fazem parte da 
inflorescência dão origem a um agregado de pequenos frutos que se tornam carnosos e açucarados. 
Em outras palavras, cada pequeno gomo é um fruto independente que se juntou aos demais durante 
o processo de crescimento. Cada planta produz um único fruto, que é aproveitado tanto para 
consumo in natura, quanto na industrialização em diferentes formas: pedaços em calda, suco, 
pedaços cristalizados, geléias, licor, vinho, vinagre, aguardente e sua polpa. Com a industrialização 
de cultivar, ocorre uma geração de resíduos sólidos do processamento. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os rejeitos do abacaxi foram coletados de forma asséptica, utilizando-se luvas, na 
Empresa Cooperativa de Beneficiamento de Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte 
(PURO FRUIT) e levados em sacos estéreis para o laboratório de Biologia II localizado na 
Universidade Estadual do Rio grande do Norte - UERN. O trabalho com a graviola (Annona 
muricata L.) não foi realizado devido à época indisponível por parte da empresa. 

O material foi pesado e separado em dez amostras de 10 gramas feitos em duplicata e 
colocados em béqueres de 250 ml.  

Não foi possível trabalhar com Aspergillus niger pelo fato de não conseguir cepas, por 
isso utilizou-se a levedura do gênero Saccharomyces cerevisiae prensada, fermento biológico 
comercial da marca Angest a qual foi pesada nas concentrações de acordo com a Tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1: Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência em 
gramas utilizando 100g de bagaço do abacaxi. 

 
Porcentagem (%) de Saccharomyces                        Gramas (g) de Saccharomyces  

1,0 0,1 
2,5 0,25 
5,0 0,5 
10 1,0 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Inseriu-se a levedura de acordo com as concentrações demonstradas na tabela 1 e 

homogeneizou-se a amostra com bastão de vidro possibilitando um melhor contato e ação do 
microrganismo com o resíduo do abacaxi. Após esse processo, o material foi coberto com papel 
filme para retenção da umidade e posterior fermentação a temperatura ambiente por 48 horas. 

Após as 48 horas, o bagaço foi levado à estufa com temperatura de 60°C em bandeja de 
alumínio, devidamente identificada para cada repetição, possibilitando o material a sua completa 
desidratação. Posterior a esse processo, os resíduos foram triturado em almofariz para obtenção de 

Anais do VIII SIC 1365

ISBN 978-85-7621-051-1



pó e, em cada concentração e duplicata, pesou-se 0,5 gramas para a realização das análises físico-
químicas. 

Em um béquer de 100 ml foi colocou-se a quantidade de pó mencionada anteriormente e 
acrescentada água destilada para a dissolução do mesmo. O líquido foi transferido para um balão 
volumétrico de 100 ml e adicionado água para completar o volume até o menisco. Deste foi 
transferido para um béquer de 250 ml e levado para o vórtex. 

Utilizou-se um PH metro para elevar o pH das amostras até 12 com a adição de uma 
solução de NaOH.  

O material foi levado ao laboratório de Química da UERN para filtração em bomba a 
vácuo. Este processo foi feito utilizando dois tipos de papel filtro, o primeiro do tipo qualitativo e o 
segundo quantitativo, colocados em funil acoplado a um kitassato para melhor filtração de resíduos.  

Após esse processo utilizou-se tubos de ensaio que foram identificados para a realização 
do método do biureto. Em um dos tubos, para cada experimento, foi adicionada, com auxílio de 
uma pipeta automática (de 1 ml), 1 ml de água destilada e 4 ml do reagente biureto para leitura 
espectrofotométrica do “branco”. Nos demais tubos adicionou-se 4 ml de biureto e 1 ml de cada 
amostra com suas diferentes concentrações deixando descansar por 30 minutos. 

Decorrido esse tempo fez-se a leitura em um espectrofotômetro a 540 nm de 
absorbância. A determinação dos valores do aumento proteico foi obtida através do cálculo das 
médias para cada duplicata e números observados utilizando os dados da curva padrão. Para o 
estabelecimento da sensibilidade do método espectrofotométrico foi elaborada uma curva de 
calibração utilizando, como reativos, uma solução padrão de albumina de soro bovino 5 mg/ml e o 
reagente biureto de acordo com a figura 1 abaixo: 

 
 
        Figura 1: Curva de calibração utilizando uma solução padrão de albumina de 

soro bovino 5 mg/ml e o reagente biureto. Laboratório de Biologia II da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         E, posteriormente, aplicando uma regra de três: 
 

0,25 — 5 

Ao — x 

 

Onde: Ao= Absorbância obtida para R1 ou R2 
x = Absorbância total (mg/ml). 

De acordo com UFPR (2001), para a obtenção da curva de calibração faz-se necessária 
a organização de uma bateria com seis tubos de ensaio devidamente identificados do 1 ao 6 onde o 
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tubo 1 será o branco. Logo em seguida, devem-se adicionar os reagentes (tabela 2), agitar e deixar 
em repouso por 10 minutos. É necessário a calibração do espectrofotômetro utilizando o tubo 1, a 
540 nm, para, em seguida, determinar absorbância das soluções dos tubos 2 ao 6 e, por fim, traçar o 
gráfico que resulta na concentração final de proteína  x mg/ml X Absorbância (A) de acordo com a 
figura 1.  
 

Tabela 2: Reagentes utilizados para a preparação da curva de calibração e seus respectivos valores a 
serem adicionados. 

 Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo 

REAGENTES (ml) 1 2 3 4 5 6 

       

Solução Padrão de Proteína (5mg/ml) - 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Água destilada 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 - 

Reagente Bioreto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fonte: UFPR (2001, p. 72). 

 
 
RESULTADOS 

 
 

A “curva de calibração” utilizando a albumina (figura 1), a porção linear corresponde ao 
limite de sensibilidade do método e a reta passando pela origem indica a proporcionalidade entre o 
aumento da concentração e da absorbância. 

A curva foi traçada para estabelecer a sensibilidade do método espectrofotométrico e 
possibilitar a observação dos dados de absorbância necessários para a quantificação das proteínas. 

O enriquecimento proteico do bagaço do abacaxi, utilizando diferentes concentrações 
do microrganismo Saccharomyces cerevisiae, foi satisfatório (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Valores obtidos através da fermentação semissólida e médias de cada duplicata para o 
bagaço do abacaxi. 

Concentração (%) R1(mg/ml) R2(mg/ml) Média (mg/ml) 

Sem Saccharomyces 0,06 0,08 1,4 

1,0 0,94 0,32 12,6 

2,5 0,13 0,12 2,5 

5,0 0,10 0,33 4,3 

10,0 0,44 0,27 7,1 
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Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

As médias obtidas foram: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 2: Médias para cada concentração de Saccharomyces cerevisiae. Laboratório de Biologia II 
da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. 

Por meio dos resultados obtidos percebeu-se que o enriquecimento proteico do bagaço 
do abacaxi é possível. 

 

CONCLUSÃO 

 
Os valores obtidos neste experimento indicam que houve enriquecimento proteico 

comprovando sua aplicabilidade para uso na ração animal. Estudos posteriores serão necessários 
para averiguar e confirmar esses dados. 
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REDES SOCIAIS VIRTUAIS E A APTIDÃO FÍSICA DE 
 ESCOLARES  DO COLÉGIO MATER CHRISTI – MOSSORÓ 

 
Bruna Patricia Ramos de Souza1; Maria Irany Knackfuss2; 
 Humberto Jefferson de Medeiros3;Edson Fonseca Pinto4 

 
RESUMO: As inovações tecnológicas trouxeram facilidades e conforto para todas as pessoas 
impondo grandes obstáculos para a manutenção de níveis de atividade física adequados, favorecendo 
o aumento do sedentarismo na população. O objetivo do presente estudo descritivo foi avaliar o 
tempo usual de redes sociais virtuais e a aptidão física de 48 escolares de ambos os sexos, na faixa 
etária entre 15 e 16 anos, matriculados no 1º e 2º ano do ensino médio do Colégio Mater Christi, 
usuários de redes sociais virtuais (Twiter,Msn,Facebook,Orkuts), na  cidade de Mossoró- RN. Como 
instrumento de coleta de dados foram utilizados: um questionário, para identificar a frequência usual 
nas redes sociais; uma balança com estadiômetro da marca Sanny(massa corporal e estatura) para 
avaliar os indicadores antropométricos. Os dados analisados permitem-nos concluir que a maioria dos 
usuários de redes sociais permanecem conectados no Facebook por um período diário de 1 a 3 horas. 
Apesar da maioria dos adolescentes apresentarem o índice de massa corporal normal, evidencia-se 
um nível de aptidão física muito fraco.  
Palavras-chave: Obesidade Comportamento, aptidão física, internet. 
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INTRODUÇÃO 
 
Na sociedade tecnológica, a vida automatizada nas grandes cidades, está levando o 

indivíduo a gastar menos energia, impondo grandes obstáculos para que o mesmo encontre tempo, 
locais disponíveis e segurança para a prática da atividade física (MATTOS et al, 2011).  

Sem dúvida alguma, as inovações tecnológicas trouxeram facilidades e conforto para todas 
as pessoas. No entanto, especialmente para as crianças e adolescentes, a televisão, o grande avanço 
e diversidade dos jogos eletrônicos e computadores, tomaram o lugar das brincadeiras, dos jogos e 
das atividades esportivas, favoreceram o aumento do sedentarismo nesta idade (SILVA, MALINA 
(2003),  KNACKFUSS (2004).  

As redes sociais mais populares no Brasil são Orkut, Msn, Facebook e Twitter, responsáveis 
por 62% do tráfego na internet, cuja audiência está crescendo rapidamente em nosso país (SERASA 
EXPERIAN,2011).  

No que diz respeito aos níveis de atividade física na educação física escolar e durante o 
tempo livre em crianças e adolescentes, é alarmante a situação de baixo engajamento em atividades 
físicas de intensidade moderada a vigorosa na escola e fora dela por crianças e adolescentes 
(TOIGO, 2007).  

Por essa razão, é de suma importância estimular a prática de exercícios físicos desde a 
infância, pois o desenvolvimento e a manutenção de um estilo de vida ativo por meio de exercícios 
físicos refletem na promoção da saúde, auxiliando na melhoria dos indicadores de obesidade e 
doenças cardiovasculares (EISENMANN, et al,2005). 
Comportamentos sedentários como dedicar muito tempo à televisão e aos jogos eletrônicos devem 
ser combatidos. Por essa razão objetivou-se neste estudo descritivo, avaliar o uso das redes sociais 
virtuais e a aptidão física de escolares do Colégio Mater Christi na cidade de Mossoró–RN. 

 
 

MATERIAL E MÉTODO 
 

 
          O presente estudo do tipo descritivo, com corte transversal, foi realizado com um 

grupo amostral constituído de 71 escolares (29,6% da população) de ambos os sexos, na faixa etária 
entre 15 e 16 anos, matriculados no 1º e 2º ano do  ensino médio do Colégio Mater Christi, usuários 
de redes sociais virtuais, na  cidade de Mossoró- RN.  

Foi utilizado como instrumento de medida, um questionário para identificar a frequência 
usual de redes sociais como também foram avaliados o peso corporal e a estatura com o usos de 
uma balança antropométrica digital marca WELMY e um estadiometro da marca Sanny, Com essas 
medidas, foi obtido o %G e o Índice de massa corporal (IMC) (Lohman apud FERNANDES 
FILHO, 2003).  

 Durante a aplicação dos instrumentos, foi resguardada a proteção à privacidade e o 
anonimato do participante na apresentação dos resultados, garantindo-se os preceitos éticos 
preconizados pela Res. 196/96-CNS. Foi também garantido o esclarecimento antes e depois da 
realização da pesquisa, a livre participação e o direito do participante de se retirar da pesquisa em 
qualquer momento. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao analisarmos a prática de atividades físicas na escola, constatou-se que 41% dos 
estudantes do sexo masculino disseram não praticar atividades físicas restando 59% praticantes. No 
sexo feminino os índices foram de 65% para os não praticantes e os outros 35% de praticantes. Os 
homens mostraram uma maior afinidade quanto à prática desportiva. 
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         No estudo de Silva (2000) sobre os níveis de atividades físicas de adolescentes de Niterói- RJ 
apresentam resultados semelhantes, onde os índices apontaram 85 % dos meninos e 95 % das 
meninas sedentários, verificando então uma maior prática de atividades físicas para os meninos. 
       Guedes (2001) quando analisou os níveis de prática de atividade física habitual em adolescentes 
detectou que rapazes foram consistentemente mais ativos fisicamente que moças. Por volta de 54% 
dos rapazes envolvidos no estudo foram classificados como ativos ou moderadamente ativos, 
enquanto aproximadamente 65% das moças analisadas mostraram ser inativas ou muito inativas, 
semelhando-se também a este estudo que mostrou um maior índice do sexo masculino para prática 
de atividade física. 

No que se refere às atividades físicas ou esportes mais praticados na escola, as respostas 
evidenciaram a natação (19%), voleibol (18%), Futsal (15%), handebol (8%), basquete e dança 
(2%), e modalidades variadas (35%). 

 Fernandes et al (2006) aponta que na adolescência, ao longo das últimas décadas, têm-se 
observado mudanças nas preferências, sendo que o futebol e o voleibol entre os homens e o voleibol 
e a dança entre as mulheres, são as atividades mais praticadas. Tais resultados são  semelhantes ao 
nosso estudo quando aponta o voleibol como a mais praticada pelos adolescentes de ambos os 
sexos. 

Quanto a frequência de práticas das atividades físicas, observou-se que 35 % dos alunos 
praticam atividades físicas 1 vez por semana, 44 % de 2 a 3 dias por semana, 6 % de 3 a 4 dias, 3 % 
de 5 a 6 dias e 12 % todos os dias da semana. Observou-se que a maioria da população praticante de 
atividades físicas tem regularidade na semana. 

Os estudos de Guedes (2001) indicaram que os homens tem um maior envolvimento na 
prática de exercícios físicos e de esportes que mulheres (3:20 vs.0:48 horas/semana) equiparando a 
este estudo quando  na maioria prática de 2 a 3 dias na semana (Gráfico 1).Observa-se no gráfico 2 
que  68 % da amostra estudada afirma gastar um tempo maior ou igual a 1 hora realizando 
atividades físicas diariamente e 32% disse gastar de 2 a 3 horas. 

 

  
Gráfico 1 – Frequência de praticas nas atividades 

na escola 
Gráfico 2 – Tempo gasto praticando 

atividades físicas 
 

 
O gráfico 3 indica a percentagem dos alunos que tem acesso ao computador em sua casa. 

Apenas 6 % revelou não ter acesso. Esse índice mostra o avanço da tecnologia, quanto ao fato da 
maioria da população ter computador em casa. Nosso estudo mostrou um número bastante 
significativo da população com acesso ao computador em casa, mas dados da pesquisa do Núcleo 
de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, (2009) mostram que somente 25% dos domicílios 
do país possuem um computador. Na análise por região a situação fica ruim para os nordestinos. 
Nessa região, esse número vai para 11%. 
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Gráfico 3-  Acesso ao 
computador casa 

Gráfico 4 – Conhecimento de 
alguma destas redes sociais 

virtuais 

Gráfico 5 – Frequência de uso das 
redes sociais) 

 
 
O gráfico 4 apresenta o conhecimento dos estudantes quanto as redes sociais mais populares 

no Brasil, Orkut, Facebook, Twitter, Msn.( SERASA EXPERIAN,2011). Dos entrevistados 
revelaram conhecer alguma destas redes sociais a totalidade. O que confirma os dados da pesquisa 
(IBOPE,2011) indicando que a população brasileira que acessa a internet em sua maioria faz uso de 
algum tipo de rede social. 83% (21,4 milhões de pessoas) dos internautas residenciais ativos usavam 
algum tipo de rede social no Brasil com um perfil de usuários constituído por jovens e adultos, o 
que caracteriza nosso estudo quanto a faixa etária que se encontra incluída nos dados.  

O gráfico 5 faz referencia a frequência de uso das redes sociais pelos estudantes. 68% disse 
utilizar todos os dias de algumas das redes sociais propostas no questionário. 11% utiliza 5 a 6 dias 
por semana, 7% , 3 a 4 dias, 6% , 2 a 3 dias e 8%, 1 vez por semana. Esses dados mostraram a 
maioria da população usuária de redes sociais todos os dias da semana, nenhuma percentagem 
quanto a não utilização de algumas delas. 

 

  
Gráfico 6 – Tempo gasto com acesso ao twitter Gráfico 7- Tempo gasto com acesso ao MSN 

 
No gráfico 6  mostra o tempo gasto pelos usuários do twitter. Dos usuários avaliados, 50%  

gasta um tempo maior ou igual a 1 hora utilizando o twitter, 31% de 2 a 3 horas, 11% de 3 a 4 horas 
e 6% 7 ou mais horas de acesso. 

O gráfico 7 relata o tempo de acesso dos usuários do MSN  44% disseram utilizar maior ou 
igual a 1 hora, 32%, de 2 a 3 horas, 15%, de 3 a 4 horas, 7%, 5 a 6 horas, 2%, 7 horas ou mais.  
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Gráfico 8 – Tempo gasto com acesso ao Orkut Gráfico 9 – Tempo gasto com acesso ao 

facebook 
 

O gráfico 8 faz uma análise Do uso do Orkut e o tempo diário. Observou-se que 85% dos 
usuários avaliados, utilizam dentre uma hora ou mais e 15% de 2 a 3 horas.  O orkut que já foi a 
rede social mais usada no Brasil, mostra-se em declínio. 

Quanto ao uso diário do facebook, o gráfico 9 traz os índices de 41% do grupo avaliado que  
acessa um tempo maior ou igual a 1 hora, 27% de 2 a 3 horas, 13% de 3 a 4 horas, 14% de 5 a 6 
horas e 7% 7 ou mais. Os resultados apontam um crescente aumento no uso  do facebook que vem 
sendo apontada nas pesquisas,  como a rede social que mais avança no mundo. 

 Os resultados deste estudo confirmam as pesquisas divulgadas em julho de 2009, quando 
83% (21,4 milhões de pessoas) dos internautas residenciais ativos usavam algum tipo de rede social 
no Brasil com um perfil de usuários constituído por jovens e adultos, representando 54,2% do sexo 
masculino (15,5 milhões de pessoas). Quanto a idade, 82% dos internautas possuem 18 anos ou 
mais, e a faixa etária entre 12 a 17 anos possuem os melhores índices de afinidade por páginas, 
acessadas por 50,7% das mulheres e  49,3% dos homens (IBOPE,2011) 

  

  

 
 

Gráfico 10 – Aptidão Física dos participantes do estudo 
 

O gráfico 10 mostra os testes realizados para análise da aptidão física dos escolares. Quanto 
a força de membros inferiores (salto), 30% apresentaram um nível muito fraco e 32%, fraco, 
Observando os dados para a força de membros inferiores (arremesso) foi detectado que 57%  
apresentaram nível muito fraco e 21%, fraco, o que demonstra que nessas duas aptidões, o grupo 
amostral apresenta um resultado ruim. No que se refere à velocidade foi  verificado que 63% dos 
sujeitos, apresentaram nível  muito fraco e 37%, excelente. Na agilidade, esta se mostrou bastante 
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alarmante, pois 95% do grupo apresentaram níveis muito fracos e apenas 5% obteve excelência na 
prática. De acordo com Guedes,Guedes (2001),a influência de fatores biológicos durante a 
puberdade, quantidade de gordura corporal, o maior comprimento das pernas, a massa muscular 
mais desenvolvida, deveriam proporcionar aos meninos um melhor desempenho quando comparado 
às meninas. 

Estes dados da aptidão física mostram o quanto à prática esportiva na escola é deficitária e a 
necessidade de realização de atividades físicas que explorem o desenvolvimento do 
condicionamento físico, deve ser explorada na escola.  

Quanto à composição corporal (IMC) 64% dos sujeitos demostraram estar dentro do padrão, 
porém o restante estava entre excesso de peso e obeso. Apesar da prática de atividades físicas dos 
alunos não ser relevante, os índices do IMC são normais, mas aponta-se uma preocupação para os 
indivíduos que estão com excesso de peso ou obesos, evidenciado pelo sedentarismo atuando como 
aliado a obesidade. A tendência é que estes índices aumentem se não forem incentivadas as práticas 
esportivas na escola.   
 

CONCLUSÃO 
  

Após análise dos resultados conclui-se que as maiorias dos usuários de redes sociais passam 
dentre 1 às 3 horas fazendo uso de redes sociais citadas neste estudo, sendo o facebook, a rede 
social usada mais frequentemente pelos adolescentes Com relação à aptidão física concluiu-se que a 
maioria dos alunos avaliados se encontra no nível muito fraco e fraco. A composição corporal 
mostrou uma maioria da população com IMC normal, porém um número significativo para os 
níveis de excesso de peso e obeso. Recomenda-se assim um melhor planejamento das aulas de 
Educação Física na escola, ofertando atividades prazerosas e significativas que oportunize uma 
melhoria da qualidade de vida dos alunos. 
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REGENERAÇÃO DE ESTACAS DE Schinopsis brasiliensis ENGLER EM FUNÇÃO DO 
SUBSTRATO, ÁCIDO INDOLBUTÍRICO E DIAS APÓS ESTAQUEAMENTO  

 
 

Ricardo Gonçalves Santos1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Maria Valdiglêzia de Mesquita 3; 
Maria Vanilse Sampaio4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5. 

 
 

RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a propagação vegetativa de S. brasiliensis em função do 
substrato, ácido indolbutírico (AIB) e dias após o estaqueamento. Para tanto, um experimento em 
delineamento inteiramente casualizado e em esquema fatorial (4x4x4) foi realizado em casa de 
vegetação entre abril e agosto de 2012. Foram avaliados 4 substratos: solo comum, areia lavada, 
areia lavada + argila e esterco bovino e 4 concentrações de AIB: 0; 1000; 2000 e 3000 mg.L-1 em 4 
épocas após o estaqueamento: 30, 60, 90 e 120 dias. Em cada época foi avaliado o percentual de 
estacas brotadas e o número de brotos e folhas por estaca. A porcentagem de enraizamento foi 
avaliada somente aos 120 dias. Os tratamentos foram comparados pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
Não houve interação entre os fatores substrato x dias após estaqueamento (DAE), AIB x DAE, nem 
interação tripla (Substrato x AIB x DAE), porém, a interação entre os fatores substrato x ácido 
indolbutírico foi significativa para o percentual de brotação e número de brotos por estaca. Os 
melhores resultados foram obtidos no solo comum, apresentando até 35% de estacas brotadas 
quando combinado com 2000 mg/L de AIB, 1,2 brotos por estaca na ausência de AIB e até 0,8 
folhas por estaca, independentemente dos demais fatores. No entanto, os fatores testados ou a 
combinação destes não proporcionou o enraizamento das estacas. Conclui-se que o substrato solo 
comum pode ser indicado para tentativas de propagação vegetativa de S. brasiliensis, visto ter 
proporcionado uma melhor regeneração das estacas, embora não tenha proporcionado o 
enraizamento. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Baraúna; Conservação da Caatinga; Estaquia. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Schinopsis brasiliensis, pertencente à família Anacardiaceae, popularmente 
conhecida como baraúna ou braúna, é uma planta de porte arbóreo e nativa da caatinga (ENGLER, 
1879). Esta espécie possui propriedades medicinais bastante utilizadas pela medicina popular 
(GONZAGA et al. 2003) e, assim como outras da família Anacardiaceae têm se mostrado bastante 
promissora na busca de substâncias bioativas, pois compostos como os flavonoides, possuem 
elevada importância como matéria prima industrial (CORREIA et al. 2006). Além disso, a madeira 
desta árvore é de grande valor econômico, apresenta cerne duro de coloração vermelho castanho, 
oferecendo grande resistência aos decompositores (ANDRADE-LIMA, 1989; PAES et al. 2001). 

A legislação Brasileira, através das Portarias do IBAMA nº 06 de 23 de setembro de 
2008, lista várias plantas da flora brasileira ameaçadas de extinção, sendo que entre elas encontra-
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se como espécie vulnerável, a S. brasiliensis. A exploração extrativista sem controle desta planta 
foi o principal motivo pelo qual seu nome fosse incluído entre as espécies ameaçadas. 

Esta espécie apresenta várias dificuldades na propagação. A multiplicação via semente 
é o processo mais empregado até o momento, no entanto, tem como desvantagem a difícil e 
demorada germinação (GONZAGA et al., 2003; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2008; SANTOS et al., 
2011). O cultivo da S. brasiliensis in vitro foi testado por Santos et al. (2012), porém concluíram 
que a oxidação é um fator limitante para a micropropagação desta espécie. E até o momento, não 
há registros na literatura sobre o desempenho da regeneração de estacas caulinares desta planta. 

Além desses problemas de propagação, a baraúna apresenta alogamia (KIILL et al., 
2010). Sabido que as espécies dioicas dependem da reprodução cruzada, o fato da alogamia seria, 
para a baraúna, um problema ainda mais sério, já que na natureza, o atual número de exemplares é 
muito pequeno. 

Como alternativa de propagação, o enraizamento por estaquia é uma técnica 
amplamente empregada em espécies de valor comercial e pode ser viável para propagar espécies 
nativas da Caatinga, apresentando vantagens como a manutenção de características genotípicas e 
produção de mudas de espécies que apresentam dificuldades na propagação sexuada, como é 
observado na baraúna. O uso de estacas para produção de mudas de baraúna pode proporcionar a 
produção de grande quantidade de mudas de boa qualidade em curto espaço de tempo. O sucesso 
na porcentagem de enraizamento é determinado por um complexo de interação entre ambiente e 
fatores endógenos (OLIVEIRA et al., 2001). Segundo Gardiazabal (1988), isso pode ser alcançado 
contando com o auxílio de reguladores de crescimento, substratos adequados, entre outros. 

Diante da importância desta espécie de potencial ecológico e econômico, da necessidade 
de manter a biodiversidade da Caatinga e mediante a escassez de informações sobre a referida 
espécie, se torna de caráter imprescindível o uso de técnicas para tentar minimizar tais problemas e 
ainda, oportunizar uma nova fonte de renda para o agricultor do Semiárido nordestino.  

Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito do substrato e 
do ácido indolbutírico (AIB) sobre a propagação vegetativa da S. brasiliensis. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi desenvolvido no período de abril a agosto de 2012 na casa de vegetação, 
na Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT) da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN). Estacas foram coletadas de uma planta matriz, localizada no município de Lagoa 
Nova/RN. As mesmas foram retiradas da porção apical dos ramos, com corte em bisel na parte 
inferior, padronizadas com tamanho de aproximadamente 15 cm de comprimento e 5 a 10 mm de 
diâmetro, deixando em torno de 4 gemas laterais por estaca. 

As estacas ficaram 24 horas com 4,5 cm das bases imersas em água e em seguida foram 
imersas em soluções de AIB (0; 1000; 2000 e 3000 mg.L-1) durante 5 segundos (imersão rápida). 
Posteriormente foram plantadas em sacos de polietileno com capacidade para 1 kg, preenchidos 
com diferentes tipos de substrato (solo comum, areia lavada, areia lavada + argila na proporção de 
1:1 e esterco bovino). Em seguida foram acondicionadas em casa de vegetação com 70% de 
redução de luminosidade e irrigação com sistema automático de microaspersão (Rain Bird®) 3 
vezes ao dia (turno de rega – 8:00; 12:00 e 16:00 horas). 

Este trabalho foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e analisado em 
esquema fatorial (4x4x4), sendo os tratamentos formados pela combinação de 4 substratos e 4 
concentrações de AIB em 4 épocas após o estaqueamento (30, 60, 90 e 120 dias), cada tratamento 
teve 3 repetições contendo 8 estacas cada. A cada 30 dias foram avaliados o percentual de estacas 
brotadas e número de brotos e de folhas por estaca. Após 120 dias de permanência das estacas no 
substrato, foi avaliado ainda o percentual de estacas enraizadas.  
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As análises foram feitas utilizou-se o software Estat (1994) e as médias comparadas 
pelo Teste de Tukey ao nível 5% de probabilidade, sendo que, para atender a distribuição de 
normalidade, os dados referente a variável percentagem de estacas brotadas foram transformados 
em arco sen  e o número de brotos e de folhas  por estaca tiveram os valores transformados 
em . 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A interação entre os fatores substrato x ácido indolbutírico (AIB) foi significativa para o 
percentual de estacas brotadas e número de brotos por estaca. Não houve interação entre os fatores 
substrato x dias após estaqueamento (DAE), AIB x DAE, nem interação tripla (substrato x AIB x 
DAE) (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Quadrados médios oriundos da análise de variância. Efeito do substrato, AIB e dias após o 
estaqueamento sobre o percentual de brotação, número médio de brotos e de folhas por estaca de Schinopsis 
brasiliensis Engl. UERN, Mossoró, RN, 2012. 

Fatores de Variação Quadrados Médios 
GL %EB NBE NFE 

Substrato 3 2159,277** 0,6256 ** 0,1060 ** 
Ácido indolbutírico (AIB) 3 71,190 NS 0,0251 NS 0,0334 NS 
Dias após estaqueamento (DAE) 3 877,525 NS 0,2459 * 0,0635 NS 
Substrato x AIB 9 835,345* 0,1575 * 0,0403 NS 
Substrato x DAE 9 349,018 NS 0,0798 NS 0,0352 NS 
AIB x DAE 9 285,228 NS 0,0726 NS 0,0239 NS 
Substrato x AIB x DAE 27 219,091 NS 0,0424 NS 0,0169 NS 
Resíduo 128 337,533 0,0734 0,0238 
CV  127,82 32,12 20,18 

*Significativo ao nível de 1% de erro pelo teste F, **Significativo ao nível de 5% de erro pelo teste F, NS não 
significativo. 
 

A tabela 2 mostra os resultados da interação entre os substratos e as concentrações de 
AIB. No solo comum o percentual de estacas brotadas apresentou o maior valor (35,02) quando 
combinado com AIB na concentração de 2000 mg/L, igualando-se estatisticamente quando se 
utilizou 0 mg/L e diferindo quando combinado com as demais concentrações. Já o número de brotos 
por estacas foi superior com 0 mg/L (1,22), sendo igual ao 2000 mg/L e diferente dos demais. Tanto 
a percentagem de brotação como o número de brotos não variaram significativamente quando os 
outros substratos foram combinados com as distintas concentrações de AIB (tabela 2). 

Quando se utilizou o ácido indolbutírico a 1000 e 3000 mg/L, nem o percentual de 
brotação nem o número de brotos diferiu entre os substratos. Utilizando-se 0 mg/L, o solo comum 
obteve o melhor resultado de porcentagem (28,15%), superando com significância os substratos 
areia + argila e o esterco bovino, embora não tenha se diferenciado da areia lavada. O número de 
brotos também foi superior quando o AIB foi utilizado a 0 mg/L com o solo comum. A 
concentração de 2000 mg/L teve as menores percentagens quando utilizado com esterco bovino e 
areia lavada, com média de 4,05%, igualando-se a areia + argila e diferindo estatisticamente do solo 
comum. Semelhantemente, o esterco bovino quando combinado com 2000 mg/L, apresentou-se 
com o menor valor (0,70), sendo igual a areia + argila e a areia lavada, porém diferente do solo 
comum, que apresentou em média, 1 broto por estaca (tabela 2). Ainda na mesma tabela verifica-se 
que no solo comum, a presença do AIB foi prejudicial ao número de broto por estaca, sendo que as 
concentrações com 1000 e 3000 mg/L apresentou os valores mais baixos, se diferenciando do 
controle. 
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A presença do AIB pode ser prejudicial à regeneração das estacas (SHUSTER, et al., 
2011), dependendo de determinados fatores como concentração utilizada, técnica de aplicação, 
responsividade do tecido ao fitormônio, entre outros.  

O fator substrato apresentou diferença significativa com relação as três variáveis 
(percentual de estacas brotadas e número de brotos e de folhas por estaca), como pode ser 
observado na tabela 1. O solo comum obteve o percentual de brotação e o número de folhas 
superior ao esterco bovino e igual, em significância, a areia lavada e areia + argila. Já o número de 
brotos por estaca no solo comum superou estatisticamente os demais (tabela 3). 
 

Tabela 2. Efeito do substrato e AIB sobre o percentual de brotação e número médio de brotos de 
estaca de Schinopsis brasiliensis Engl. UERN, Mossoró, RN, 2012. 

Substrato INDOLBUTÍRICO ÁCIDO Médias 0 mg/L 1000 mg/L 2000 mg/L 3000 mg/L 
 Porcentagem de estacas brotadas  

Solo comum 28,15  aAB 14,41  aB 35,02  aA 14.36   aB 22,99 
Areia Lavada 17,79  abA 17,79  aA 4.05  bA 14.36  aA 13,50 
Areia + Argila 4,05  bA 17,79  aA 21.23  abA 14.36  aA 14,36 
Esterco Bovino 7,49  bA 4,05  aA 4.05  bA 10.92  aA 6,63 

Médias 14,37 13,51 16,09 13,50  
Substrato Número de brotos por estaca  

Solo comum 1,22  aA 0,87   aB 1,00  aAB 0,88   aB 0,99 
Areia Lavada 0,82  bA 0,86  aA 0,70  abA 0,79  aA 0,80 
Areia + Argila 0,70  bA 0,94  aA 0,86  bA 0,88  aA 0,85 
Esterco Bovino 0,73  bA 0,70  aA 0,70  bA 0,75  aA 0,72 

Médias 0,87 0,84 0,820 0,83  
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

 
No geral, as estacas no solo comum apresentaram o melhor desempenho. O efeito 

positivo do substrato sobre a brotação pode está relacionado, especialmente com a porosidade, a 
qual afeta o teor de água retida e o seu equilíbrio com a aeração, o que, neste trabalho, foi em geral 
melhor observado no solo comum. 

As médias gerais obtidas com ácido indolbutírico (tabela 3) mostram que nas doses e 
tempo testados, este fitormônio não interferiu no desenvolvimento das estacas. A resposta dos 
propágalos vegetais ao fitormônio AIB pode, dentre vários fatores, variar também com a espécie. 
Vários autores relatam sucesso com o uso do AIB para potencializar o enraizamento de estacas 
lenhosas (LAJÚS, et al., 2007; PACHECO & FRANCO, 2008; FISCHER, et al., 2008). No entanto, 
outros relatam fracasso, ou não influência do AIB em testes de enraizamento de tecidos 
lignificados, como a exemplo de Reis et al. (2000) e Pio et al. (2006). 

Observou-se que durante os 120 dias de experimento, todas as médias dos parâmetros 
analisados, diminuíam com o tempo, apesar de que somente o número de brotos por estaca foi 
significativo para os dias após estaqueamento, de modo que, aos 30 dias as estacas apresentavam 
em média 0,90 brotos por estaca, enquanto aos 120 dias apresentavam apenas 0,74 (tabela 3). 

As estacas não conseguiram sustentar os brotos e folhas emitidos, talvez por causa do 
déficit de carboidratos, pois as reservas estocadas podem não ter sido suficientes ao processo de 
enraizamento (NICOLOSO et al., 1999a,b) ou não houve a mobilização em tempo hábil para isso. 
A disponibilidade de carboidratos é considerada um fator limitante à sobrevivência, pois representa 
a principal fonte de energia assimilável para o enraizamento e manutenção das atividades 
metabólicas das estacas (VEIERSKOV, 1988). 

Nenhum dos fatores testados ou a combinação destes proporcionou a emissão de raízes. 
Talvez as doses e o tempo testado não tenham sido adequados na obtenção de uma resposta 
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fisiológica mais eficaz das estacas. Outro fator que podemos considerar é a época de coleta do 
material que, também, pode não ter sido adequado em função da relação fonte-dreno. 

A dificuldade de enraizamento é muito comum em estacas lenhosas como as da S. 
brasiliensis. Isso se deve em grande parte, ao alto grau de lignificação das estacas, pois um anel de 
esclerênquima contínuo, altamente lignificado, entre o floema e o córtex, pode constituir-se numa 
barreira à emergência das raízes (FACHINELLO et al., 2005). Além disso, assim como ocorre na 
maioria das espécies da família Anacardiaceae, o fato desta planta ser rica em compostos fenólicos, 
torna-se ainda mais delicado o processo de enraizamento. Os diferentes tipos de fenóis nos tecidos 
ao entrarem em contato com o oxigênio, iniciam reações de oxidação, cujos produtos resultantes são 
tóxicos ao tecido (MENDONÇA & MEDEIROS, 2011). 

Embora os resultados obtidos para o enraizamento das estacas lenhosas da baraúna 
tenham sido insatisfatórios, os brotos e folhas emitidos por estaca, apesar de baixos, mostram que 
há um potencial de regeneração das estacas. Hartmann & Kester (1990), consideram as folhas e 
brotos jovens, fundamentais na emissão de raízes, visto que a produção de fitormônios, tal como 
ácido indolácetico e de cofatores essenciais ao processo de enraizamento se dá através destes. 

 
Tabela 3. Médias gerais do efeito do substrato, ácido indolbutírico e dias após o estaqueamento de 
Schinopsis brasiliensis Engl sobre o percentual de brotação (%B), número de brotos por estaca (NBE) 
e número de folhas por estaca (NFE). UERN. Mossoró, RN, 2012. 

Substrato Parâmetros avaliados 
%B NBE NFE 

Solo comum 22,99  a 0,9960  a 0,8223  a 
Areia Lavada 13,5037  ab 0,8004   b 0,7423  ab 
Areia + Argila 14,3627  ab 0,8508   b 0,7772  ab 
Esterco Bovino 6,6318   b 0,7254   b 0,7132   b 
Ácido indolbutírico    
0 mg/L 14,3756  a 0,8725  a 0,7691  a 
1000 mg/L 13,5166  a 0,8489  a 0,7617  a 
2000 mg/L 16,0936  a 0,8204  a 0,7941  a 
3000 mg/L 13,5037  a 0,8307  a 0,7301  a 
Dias após estaqueamento    
30 17,8244  a 0,9050  a 0,8015  a 
60 16,9526  a 0,8919  ab 0,7872  a 
90 14,3627  a 0,8269  ab 0,7409  a 
120 8,3498  a 0,7488   b 0,7254  a 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
 

A viabilidade do uso de estaquia na propagação comercial deve-se a facilidade de 
enraizamento de cada espécie, qualidade do sistema radicular formado e do desenvolvimento 
posterior da planta (FACHINELLO et al., 2005). No caso da S. brasiliensis, tendo em vista a 
dificuldades apresentadas neste trabalho, mais estudos devem ser realizados como: outras técnicas 
de aplicação de fitorreguladores, posição das estacas no ramo, coleta das estacas em época do ano 
que possa ser mais adequada, entre outros, a fim de proporcionar a propagação via estaquia, 
otimizando a percentagem de brotação, enraizamento e o tempo necessário para a produção de 
mudas. 

 
CONCLUSÃO 
 

Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que as estacas 
lenhosas de baraúna não enraízam e apresentam baixos porcentuais de brotamento e emissão de 
folhas, mesmo utilizando-se diferentes concentrações de ácido indolbutírico.  
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O solo comum, embora não tenha promovido o enraizamento, no geral, proporciona as 
melhores condições para propagação de estacas de S. brasiliensis, apresentando até 35% de estacas 
regeneradas. 

A morte das estacas e a senescência das partes regenerantes com o passar do tempo 
evidenciam que as reservas energéticas das mesmas são insuficientes para potencializar o processo 
de enraizamento na época em que foram coletadas. 

 
AGRADECIMENTOS 
 

Os autores agradecem ao Centro de Estudos e Pesquisas do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Regional do Semiárido (CEMAD) pelo apoio logístico. Ao Conselho Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão da bolsa de 
Iniciação Científica. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDRADE-LIMA, D. Plantas das Caatingas. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 
1989. 243p. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. IBAMA. Diário Oficial da União. Instrução normativa Nº 
06, de 23 de setembro de 2008. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/MMA_IN_N_6.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2011. 

CORREIA, S.J.; DAVID, J.P.; DAVID, J.M.. Metabólitos secundários de espécies de 
Anacardiaceae. Quimica Nova, São Paulo, v.29, n.6, p.1287-1300, 2006. 

ENGLER, A. Anacardiaceae. Flora Brasilienses, v.12, n.2, p.367-418, 1879. 

FACHINELLO, J.C. Propagação de plantas frutíferas. Brasília: Embrapa Informações 
Tecnológicas, 2005. 221p. 

FISCHER, D.L.O. et al. Efeito do ácido indolbutírico e da cultivar no enraizamento de estacas 
lenhosas de mirtilo. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v.30, n.2, p.285-289, jun, 
2008. 

GARDIAZABAL, F. Propagacion del kiwi. Produção de kiwi - curso breve, Santiago. p.29-41. 
1988. 

GONZAGA, T.W.C. et al. Crioconservação de sementes de aroeira (Astronium urundeuva Engl.), e 
baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.). Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, 
Campina Grande, v.5, n.2, p.145-154, 2003. 

HARTMANN, H.T.; KESTER, D.E. Propagation de plantas: princípios y praticas.  México: 
Continental, 1990. 760p. 

KIILL, Lúcia Helena Piedade; MARTINS, Carla Tatiana de Vasconcelos Dias; SILVA, Paloma 
Pereira da.Biologia reprodutiva de duas espécies de Anacardiaceae da Caatinga ameaçadas de 
extinção. Petrolina: Embrapa Semi-árido, 2010. 28 p. 

LAJÚS, C.R. et al. Ácido Indolbutírico no Enraizamento de Estacas Lenhosas de Figueira (Ficus 
carica L.). Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v.5, supl. 2, p. 1107-1109, jul, 2007. 

Anais do VIII SIC 1382

ISBN 978-85-7621-051-1



MENDONÇA, V.; MEDEIROS, L.F. Importância da fruticultura, poda das árvores frutíferas e 
propagação das plantas frutíferas. Mossoró, RN: Universidade Federal Rural do Semiárido, v.1. 
27p. 2011. (Boletim técnico 1). 

NICOLOSO, F.T. et al. Influência  da  posição  da  estaca  no  ramo  sobre  o enraizamento de 
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen em dois substratos. Ciência Rural, v.29, n.2, p.277-83, mai-
jun, 1999a. 

NICOLOSO, F.T. et al. Propagação vegetativa de Platanus acerifolia Ait.: (I) Efeito de tipos 
fisiológicos das estacas e épocas de coleta no enraizamento de estacas. Ciência Rural, Santa Maria, 
v.29, n.3, p.479-485, jul-set, 1999b. 

OLIVEIRA, M.C. et al. Enraizamento de estacas para produção de mudas de espécies nativas 
de matas de galeria. 41. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2001. 

OLIVEIRA, M.C.P.; OLIVEIRA, G.J.. Superação da dormência de sementes de Schinopsis 
brasiliensis. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.1, p.251-254, 2008. 

PACHECO, J.P.; FRANCO, E.T.H. Ácido indolbutírico em diferentes diâmetros na estaquia de 
Luehea divaricata. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1624-1629, set, 2008. 

PAES, J.B. et al. Resistência natural de nove madeiras do semiárido brasileiro a cupins 
subterrâneos, em ensaio de laboratório. Cerne, Lavras, v.9, n.1, p.36-47, 2001. 

PIO, R. et al. Propagação de estacas apicais de figueira: diferentes ambientes, ácido indolbutírico e 
tipo de estaca. Revista Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.30, n.5, p.1021-1026, set-out, 2006. 

REIS, J.M.R. et al. Efeito do estiolamento e do ácido indolbutírico no enraizamento de estacas do 
porta-enxerto Pyrus calleryana Dcne. Ciênc. agrotec., Lavras, v.24, n.4, p.931-938, out-dez., 2000. 

SANTOS, R.G. et al. Diferentes meios de quebra de dormência e regeneração in vitro de Schinopsis 
brasiliensis Engl.. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UERN, 7., 2011, Mossoró, RN. 
Anais eletrônicos... Mossoró: Edições UERN, 2012. p. 926-935. Disponível em: 
<http://www.uern.br/sic/arquivos/VII_SIC_CV.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2012. 

SANTOS, R.G. et al. Emergência de sementes de Schinopsis brasiliensis Engl. (Anacardiaceae) sob 
a influência de diferentes tratamentos pré-germinativos. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
BOTÂNICA, 62., 2011, Fortaleza, CE. Resumos... Fortaleza: Editora da Universidade do Estado 
do Ceará - EdUECE, 2011. 

SHUSTER, M.Z. et al. Enraizamento de estacas de amendoim forrageiro tratadas com AIB. Revista 
Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias, Guarapuava-PR, v.4, n.2, p.122–136, mai-
ago, 2011. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DEMESQUITA FILHO”. Departamento de 
Ciências Exatas.  ESTAT. Versão  2.0.  Jaboticabal: FCAV/UNESP, 1994. 

VEIERSKOV, B. Relations Between Carbohydrates and Adventitious Root Formation.  In: 
DAVIES, T.D. et al. Adventitious root formation in cuttings. Portland: Diossorides Press, 1988. 
Cap.5, p.70-78. 

Anais do VIII SIC 1383

ISBN 978-85-7621-051-1



[Digite texto] 
 

REPENSANDO O TRABALHO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: A VOZ DOS 
TRABALHADORES  

 
Marianny Nayara Paiva Dantas1; Moemia Gomes De Oliveira Miranda2 

 
 

RESUMO: Trabalho de natureza qualitativa que objetivou discutir a resposta da ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) aos problemas de saúde existentes no território e, especificamente, identificar os 
problemas de saúde do território; conhecer as práticas produzidas pelos profissionais para dar conta 
das necessidades de saúde da população adscrita e; estabelecer a relação entre as práticas 
produzidas pelos profissionais e a resolução dos problemas de saúde identificados. Para dar conta 
dos objetivos foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 8 (oito) profissionais de saúde de 
uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) que é campo de estágio da Faculdade de 
Enfermagem (FAEN). As entrevistas foram transcritas e o texto submetido à análise sistematizada 
por Minayo (1999). O estudo evidenciou que os problemas elencados não contemplam a realidade 
de sua área de abrangência e que existem elementos limitadores, como a fragilidade do 
planejamento, do trabalho em equipe, da intersetorialidade e deficiências na rede de saúde do 
município. Concluímos que estes elementos contribuem para a pouca resolutividade do serviço e 
sobrecarga de outros níveis de assistência à saúde, sendo necessário o fortalecimento da ESF pela 
capacitação dos profissionais e do fornecimento de subsídios pela gestão para que esta possa se 
aproximar ao máximo do que é preconizado oficialmente, garantindo um serviço de qualidade aos 
seus usuários. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Atenção Básica; Respostas aos problemas relativos ao processo 
saúde/doença; Trabalho em Saúde;  
 
INTRODUÇÃO 
 

O Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) se constituiu em espaço para a 
expressão da crítica aos serviços de saúde em função de sua pequena, ou nenhuma capacidade 
resolutiva diante dos problemas de saúde do coletivo e que possibilitou a construção de estratégias 
em torno da reorientação da produção de serviços de saúde, materializada na institucionalização do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

O SUS, preconizado por este Movimento, possui como base teórica uma nova concepção 
sobre saúde, a qual passa a ser considerada como direito de todos e responsabilidade do Estado, 
tendo sido incorporado ao texto Constitucional de 1988. Neste ínterim, a saúde é a resultante das 
condições de alimentação, habitação educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso a posse da terra e acesso a serviços de saúde (BRASIL, 1986). 
Esta concepção, considerada contra-hegemônica, distancia-se da compreensão de saúde como 
ausência de doença que historicamente permeou e, ainda, permeia em algumas realidades, a 
produção em saúde. 

A evidência e efervescência deste novo modo de pensar/fazer não determinou a suplantação 
do já existente, fazendo com que “coexistam diversas formas de produção” (CAMPOS, 1997, p. 39) 
resultando em sistema de saúde é permeada por distintas concepções que influenciam o trabalho em 
saúde, determinando diretamente a atenção recebida pelo usuário.  

                                                 
1 Acadêmica de Enfermagem- da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Enfermagem- PETEM-UERN e Voluntária do PIBIC- UERN 
2  Professora da FAEN-UERN; Líder do grupo de pesquisa Marcos Teóricos e Metodológicos Reorientadores da Educação e do 
Trabalho em Saúde. 
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Neste cenário, a Estratégia Saúde da Família (ESF) almeja ser instrumento reorientador da 
prática assistencial, na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico e biologicista, pautado nas 
tecnologias duras e centrado no poder do médico, já que este apesar de contestado pelo novo 
sistema de saúde, proposto pela Reforma Sanitária, ainda possui grande expressão nas diversas 
formas de produzir serviços de saúde.  

A Estratégia embasa-se prioritariamente na organização do trabalho centrado no usuário, 
tendo como ponto de partida a realidade do território no qual a equipe de saúde que a compõe está 
inserida, logo, toda e qualquer ação parte da análise das necessidades de saúde a população. 

Apesar do que é proposto oficialmente para a ESF, observamos o predomínio de ações de 
caráter biologicista e procedimento-centrado, as quais na contramão do esperado, não consideram as 
reais necessidades do coletivo, de seus grupos homogêneos e as particularidades da população 
adscrita.  Percebemos também a concomitante produção de trabalho baseada no alcance de metas, 
cumprimentos de programas básicos determinados pelo Ministério da Saúde (MS), além da 
supremacia de uma prática clínica pautada na doença. Enxergamos, com pouco esforço, e 
acompanhamos a paulatina conformação do ESF em um serviço de pronto-atendimento, onde 
usuário comparece na busca por uma medicação que “resolva” os sintomas de seus problemas.  

Diante desta realidade objetivamos discutir a resposta da ESF aos problemas de saúde 
existentes no território. Especificamente, identificar os problemas de saúde do território; conhecer 
as práticas produzidas pelos profissionais para dar conta das necessidades de saúde da população 
adscrita e; estabelecer a relação entre as práticas produzidas pelos profissionais e a resolução dos 
problemas de saúde identificados. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente trabalho é de natureza qualitativa, uma vez que este tipo de análise caracteriza-se, 

segundo Minayo (2007, p. 57), “pela sistematização progressiva de conhecimento até a 
compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em estudo, aplicando-se, pois, na busca 
pela compreensão da dinâmica da ESF e consequentemente da assistência prestada neste serviço”.  

Para a efetivação dos objetivos propostos, inicialmente realizamos um estudo de referenciais 
bibliográficos para melhor compreensão da ESF em sua configuração atual. Para dar conta do 
exercício teórico, recorremos a autores como Franco & Merhy (2007; 2010), Merhy (2005; 2007; 
2010), Onocko & Merhy (1997), Luz (1991), Brasil (1986; 1990; 1997), Minayo (2007), Rodrigues 
(2007), Ribeiro (2007), Starfield (2002), Fausto (2005; 2007), Degani (2002), D´Aguiar (2001), 
Campos (2003), dentre outros. 

O desenvolvimento da pesquisa deu-se na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr. 
Chico Costa por esta ser campo de estágio da FAEN-UERN e em decorrência do contato já 
estabelecido com a mesma durante as aulas práticas das disciplinas deste curso de graduação, 
facilitando a coleta de dados desta pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, as quais possuíram como base um roteiro que 
desdobrou os vários indicadores considerados essenciais e suficientes em tópicos, para contemplar a 
abrangência das informações esperadas (MINAYO, 2007). Esta modalidade de entrevista foi 
escolhida, porque permite aos entrevistados uma maior liberdade na exposição de suas ideias, 
colocando suas respostas da forma que considere mais conveniente, apesar de seguir um roteiro 
previamente elaborado.  

Participaram os profissionais de saúde de nível superior que tem vínculo de no mínimo três 
anos no PSF da UBSF e encontram-se em pleno exercício das suas atividades profissionais. Não 
participaram aqueles que estavam afastados do trabalho por licença maternidade ou férias, não 
possuíam vínculo com a UBSF na qual o estudo foi desenvolvido ou não possuiam vínculo com 
essa unidade de no mínimo três anos.  
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Considerando estes critérios, dos 12 (doze) profissionais de nível superior, 10 (dez) estavam 
aptos a participar da pesquisa, já que 2 (dois) deles trabalhavam na UBSF a aproximadamente um. 
Apesar disto, participaram da pesquisa 8 (oito) profissionais de saúde de nível superior, pois, um 
não foi localizado na UBSF para a realização da entrevista e o ultimo recusou-se a participar.  

As entrevistas foram gravadas e em um segundo momento transcritas se constituindo no 
constructo empírico. As análises dos dados captados foram realizadas tomando como base a 
proposta sistematizada por Minayo (1999), cuja operacionalização ocorre em três momentos, ou 
seja, ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final. 

No primeiro momento, ordenamos as entrevistas transcritas para a realização de uma releitura 
do material e organização dos relatos que conformaram o delineamento do mapa das descobertas 
por ocasião do trabalho de campo. No segundo momento, classificamos os dados mediante leitura 
exaustiva dos textos construídos a partir das entrevistas, com a intenção de apreender as ideias 
relevantes que os atores tentaram expressar. Por fim, no terceiro momento, estabelecemos um 
diálogo entre a realidade observada, os documentos institucionais e o referencial teórico construído.  

Os participantes da pesquisa foram identificados pelo pseudônimo “Profissional” junto a 
numeração que corresponde ao quantitativo de entrevistados, como forma de assegurar o sigilo, 
atendendo as recomendações da resolução 196/96 do Conselho nacional de Saúde. A realização das 
entrevistas foi acompanhada pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi 
assinado pelos profissionais que aceitarem participar da pesquisa. O trabalho foi submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da UERN (CEP-UERN), aprovado com protocolo de número 088/11. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Ao questionarmos acerca dos principais problemas de saúde presentes no território foi 

possível perceber mais fortemente a teoria explicativa do processo saúde doença multicausal, e 
predominando no discurso dos profissionais de saúde o caráter biológico do processo saúde/doença 
e o estabelecimento da tríade agente causal-hospedeiro-ambiente, conforme observamos nos 
depoimentos a seguir:  

Os principais problemas são dermatológicos[...].Tem muito problema de pele, problema 
pulmonar, tuberculose, [...] pneumonia, devido às condições socioeconômicas e a estrutura 
do bairro [infraestrutura, saneamento] faz com que tenha esses problemas mais graves[...]” 
(PROFISSIONAL 1).  
“[...] pacientes hipertensos, diabéticos, crianças [...] desnutridas, crianças que sofrem algum 
tipo de abuso[...]”. Para ele, “os problemas são vários, desde uma família que agente chega 
lá e não tem nem o que comer, nem como orientar bem essa família porque falta o alimento, 
então [...] começa as doenças, nem consegue se alimentar direito, imagine tratar uma 
doença [...]” (PROFISSIONAL 8).  

Esses depoimentos evidenciam a influencia de elementos causais como condição social, 
econômica, estrutura do bairro e componente biológico, na definição da doença. Esses elementos 
assumem o papel do terceiro elemento da tríade ecológica, “o ambiente”, concepção construída por 
Leavell e Clark (1976). Para os autores o processo saúde/doença somente pode ser entendido pela 
combinação dos fatores físicos, químicos, biológicos e sociais, ou seja, componentes que cercam o 
indivíduo. Neste modelo, proposto pelos autores citados, a doença se instala no organismo quando 
ocorre o desequilíbrio entre o ambiente, o hospedeiro e o agente (BATISTELLA, 2007 A). 

O depoimento dos profissionais entrevistados se assemelha ao resultado do estudo realizado 
por Barreto e Carmo apud Oliveira e Egry (2000). Para estes autores há na atualidade a evidência do 
modelo explicativo multicausal para o processo saúde/doença, o qual atribui como causa das 
doenças a inter-relação de múltiplos fatores, formando redes de causalidade.  

De acordo com Batistella (2007A), este modo de perceber os problemas não permite conhecer 
a contribuição de cada fator causal na constituição do problema trabalhado, o que induz ao seu 
reducionismo pela tendência de considerar a somatória de causas para o surgimento das doenças ou 
ainda por subalternizar os aspectos sociais em detrimento da valorização dos biológicos, uma vez 
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que, embora amplie o leque de causas para o surgimento da doença, ainda é fortemente centrado na 
patologia, que se expressa no corpo biológico.  

De um modo geral, a apropriação das necessidades de saúde do território pelos profissionais 
de saúde ocorre de quatro formas, ou seja, por meio da observação não sistemática da demanda 
espontânea que aparece em busca de consultas, das visitas domiciliares, do contato com a população 
nas atividades de fora dos muros da UBSF e principalmente através das informações fornecidas 
pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), conforme observamos nos depoimentos a seguir. 

[...] Se dá, através das consultas [...] médicas, de enfermagem, as odontológicas [...] através 
disso agente descobre a necessidade que mais chama atenção no usuário (PROFISSIONAL 
1). 
Agente tem visitas domiciliares, [...] participa de grupos de debates, agente vai até as 
escolas fazer palestras e fazer algumas orientações e agente vê no geral a carência mesmo, a 
carência de saúde, a carência de educação, do acompanhamento dos pais [...] 
(PROFISSIONAL 2). 
A realidade dos usuários agente mais conhece a partir dos agentes de saúde, eles trazem 
informações, são eles que fazem pesagem em casa, escutam o que estão precisando, aí 
quando há necessidade [...] aí agente vai lá [...]. Tem muito desse contato pessoal, mas 
vindo pelos agentes de saúde (PROFISSIONAL 3).  
Através da visita domiciliária que agente tem na comunidade toda semana, [...] com o 
paciente também na unidade, no atendimento, através ACS agente tem como identificar [...] 
o que está acontecendo com a comunidade (PROFISSIONAL 4).  

Os depoimentos são reveladores da centralidade da captação das necessidades na figura do 
ACS. Esta centralidade ocasiona como desdobramentos a restrição do conhecimento da realidade a 
partir da visão de um único profissional, bem como da compreensão das necessidades individuais e 
coletivas dos usuários. Consequentemente, para o não conhecimento dos perfis epidemiológicos da 
área, culminando em uma assistência centrada na doença e eliminação de danos por ela causados. 
Estes instrumentos de identificação dos problemas comprometem também a criação de vínculos 
uma vez que resulta em um distanciamento entre a ESF e a comunidade, já que o trabalho dos 
profissionais de nível superior se limita majoritariamente ao ambiente físico da UBSF, como se 
pode visualizar nos discursos. 

No que tange ao planejamento das ações percebemos uma incoerência nos discursos dos 
trabalhadores uma vez que cada ator possui uma compressão acerca do modo como são planejadas 
as ações de saúde, o que se planeja e para quê se planeja. Alguns possuem uma visão do 
planejamento geral das atividades, entretanto, a maior parte discorre a respeito somente do 
planejamento de ações pontuais, como a visita domiciliar, e as ações educativas realizadas 
aleatoriamente, ou relatam o modo como se dá seu atendimento (por demanda livre ou com base em 
triagem), conforme podemos observar no depoimento a seguir.  

Existe um planejamento, final de ano agente faz um planejamento pra fazer o que vai ser 
feito no ano seguinte. Então agente manda isso [...] para a secretária, [...] [que] nos cobra 
aquelas metas que agente colocou, como visitas domiciliares, [...] palestras educativas [...] 
em grupos com idosos, com gravidas. [...] (PROFISSIONAL 2). 

O depoimento expressa a concepção de planejamento das atividades que permeia o serviço de 
saúde, ou seja, como a soma dos procedimentos e atendimentos que foram realizados na ESF e a 
previsão do número de procedimentos a serem realizados anualmente, indicadores que são 
solicitados pela secretaria de saúde do município. As metas, destacadas nesse e em outros discursos, 
traduzem que procedimentos, tipos de atendimentos, exames utilizados, diagnóstico e prescrições 
foram necessários para dar conta da demanda apresentada pelo usuário e, nesta perspectiva, o objeto 
do trabalho em saúde passa a ser a doença ou o alcance de metas e não o usuário.  O resultado dessa 
prática é o fatiamento do usuário e sua assistência resulta da soma dos saberes e procedimentos 
realizados pelo medico, enfermeiro, odontólogo e demais profissionais envolvidos na atenção e leva 
a restrição de atribuições de competência de todos os profissionais a profissionais específicos, ou 
ainda a centralidade na clinica do médico (MERHY, 2007).  
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Outro tipo de planejamento suscitado nas falas, o planejamento que gira em torno do modo de 
trabalhar dos profissionais de caráter individual, pode ser exemplificado nos depoimentos seguintes:  

No meu atendimento, eu faço triagem e tenho agendamento dos grupos prioritários [...], 
hipertensos, diabéticos, gestantes, são agendados no consultório. E o restante da 
comunidade eu faço a triagem pra selecionar aqueles casos mais necessitados pra 
tratamentos [...] (PROFISSIONAL 7). 
Tem a demanda, [...] do grupo de hiperdia que agente tem reuniões [...], dos adolescentes 
das escolas, [...] tem de gestantes, aí [o planejamento] é sempre dirigido a um grupo 
(PROFISSIONAL 5).  

Toda essa variedade de planejamentos é prevista pela Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB) (BRASIL, 2007), que rege o processo de trabalho da Atenção Básica e do Programa Saúde 
da Família (PSF). Entretanto eles não são fins em si mesmo, devem ser o resultado de um 
planejamento maior, realizado pela equipe de saúde e embasado nas necessidades de seu território e 
na realidade local. Quando isto acontece, os planejamentos citados acontecem espontaneamente, as 
necessidades de saúde da população atuam como balizadoras do serviço, regulando as atividades de 
educação em saúde que devem ser realizadas, o grupo para o qual deve se dar atenção especial nos 
atendimentos, os tipos de ocorrências que os dentistas, enfermeiros e médicos devem estar 
preparados para atender. 

No que tange a resolução dos problemas, ficou claro que os que são resolvidos são os de 
cunho curativista evidenciando-se uma redução dos problemas de saúde e medicalização da 
assistência. Esta assertiva torna-se evidente no relato a seguir. “Quando ele [o problema que chega 
a UBSF] é curativo ele é mais fácil de ser resolvido, já a parte preventiva e a outra parte que 
necessita de um envolvimento maior da equipe agente tem uma dificuldade [...]” (PROFISSIONAL 
2). 

O discurso seguinte além de reiterar o relato apresentado, exemplifica que tipos de problemas 
não são resolvidos. 

Se for uma diarreia [...] O médico atende ou o enfermeiro atende, já pode passar o soro, se 
for uma caso mais grave o médico encaminha; já o alcoolismo agente não pode acabar 
assim, apenas agente orienta né?! [...] Foi para o social, agente não pode resolver todos 
[problemas de saúde/doença]o que está no nosso alcance agente tenta resolver, mas o que 
depende de outras instâncias [pausa] (PROFISSIONAL 4). 

Nesta perspectiva os problemas são analisados por uma única óptica, a da explicação 
biológica da saúde-doença.  Este modo de analisar a realidade e nela intervir, não é o suficiente para 
contemplar as necessidades de saúde da população nem o que é preconizado pela PNAB, a qual 
versa que a AB deve executar atividades de promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde utilizando da rede de 
serviços, com vistas à integralidade na atenção ao usuário (BRASIL, 2007). 

Para garantir a resolutividade dos problemas apontamos a necessidade de superação da 
Clinica executada na UBSF estudada, através de sua reestruturação com vistas ao sujeito, 
incorporando na mesma a humanização e o acolhimento do sofrimento (CAMPOS, 2003).  Esta 
perspectiva de clínica não desconsidera a existência da doença, mas vai além dela. Considera que 
ela não existe sem a presença de um sujeito e é melhor definida como problemas de saúde, 
determinados e que determinam diversos âmbitos da vida do sujeito, que não sendo identificados, 
são medicados e tratados através de procedimentos clínicos e não através da escuta, da intervenção 
intersetorial e interdisciplinar requerida em sua resolução (RODRIGUES, 2007). 

O estudo evidenciou, ainda, a (des) articulação da equipe no planejamento das atividades e do 
modo como cada profissional atua para a resolução dos problemas de saúde identificados no 
território, conforme observamos no depoimento a seguir.   

[...] tem reuniões [...] de equipe, onde planejamos. Particularmente nós, da odontologia, 
agente se reúne com os agentes de saúde e as vezes repassamos [...] quando há alguma 
modificação no modo de atendimento, [...] se vai ser demanda espontânea, é mais ou menos 
assim o planejamento (PROFISSIONAL 6).  
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Esta fala expressa certo nível de articulação entre uma parte da equipe de odontologia e os 
agentes de saúde, porém, ainda assim não diz respeito ao planejamento de estratégias para 
contemplar os problemas de saúde. Distante dessa perspectiva restringe-se ao repasse de 
informações sobre o funcionamento do serviço. 

A evidência da desarticulação torna-se também perceptível no discurso do único profissional 
que conseguiu relatar o trabalho desempenhado por cada membro de parte da ESF para a resolução 
dos problemas. Ele julga a soma dos atos de cada profissional como o um trabalho em equipe, de 
acordo com o depoimento a seguir:  “[...] o médico diagnostica algum problema [...] ele comunica a 
mim pra ver aquele problema, aí eu vou, oriento aquela pessoa, [...] depois peço ao agente de saúde 
pra retornar lá pra ver se foi resolvido [...], ela traz a resposta pra mim [...]” (PROFISSIONAL 5). 

Observamos, que apesar da existência de uma equipe multiprofissional, o enrijecimento da 
organização do trabalho, onde cada profissional executa o que lhe compete, havendo uma divisão de 
tarefas bem definidas. Ao medico cabe diagnosticar, ao enfermeiro orientar, ao ACS comunicar a 
resolução (SILVA; BATISTELA; GOMES, 2007.) 

Esta forma de trabalho em equipe não reconhece, conforme Ceccim (2004), a exigência da 
multiprofissionalidade necessária para contemplar as necessidades de saúde da população, a qual 
impõe a criação de um novo escopo de saberes resultante da intersecção das competências e 
autonomia da cada uma das profissões envolvidas no processo de trabalho, sem, no entanto 
dissolver as particularidades profissionais, mas sim reconhecendo suas limitações e fazendo como 
que se complementem na busca de uma possibilidade terapêutica.  

Em relação a intersetorialidade, de modo geral, na realidade estudada, identificamos 
divergências nos relatos, momento em que foi mencionada tanto a existência quanto a ausência da 
articulação com outros setores. No primeiro caso os entrevistados afirmaram não haver dificuldade 
e os que relataram a ausência explicitaram uma dificuldade no atendimento de suas solicitações 
quando buscam outros setores, e que isto contribui a inexistência de resolutividade para os 
problemas de saúde, conforme visualizamos na fala a seguir. “Foi para o social, agente não pode 
resolver todos [problemas de saúde/doença], o que está no nosso alcance agente tenta resolver, mas 
o que depende de outras instâncias [pausa]”. 

Este discurso evidencia duas problemáticas marcantes, a de que os problemas sociais não são 
determinantes do processo saúde/doença e, consequentemente, não se constituem em foco do 
trabalho em saúde nesta UBSF e que não há busca ou alcance da intersetorialidade como medida de 
resolução dos problemas quando se percebe seu cunho social. 

Desse modo, deixa claro a não realização de ações de saúde com base nos determinantes do 
processo saúde-doença e mesmo quando são percebidos, a oferta de serviços limita-se ao que é 
convencionalmente ofertado nos muros da UBSF e, deste modo, não considera as capacidades do 
território e dos outros setores, bem como não traçam metas para organizar operações de 
enfrentamento contínuo pela atuação intersetorial sobre os problemas identificados (BATISTELLA, 
2007 B). 

Por outro lado, alguns profissionais reconhecem a necessidade de articulação intersetorial, 
embora explicitem dificuldade em construí-la, conforme observamos no seguinte depoimento.  

Acontece muito de precisarmos desse atendimento com outro setor, [...] mas na pratica, não 
funciona não. A dificuldade é muito grande de acesso pra que agente tenha esse 
complemento, assim como preconiza o Ministério da Saúde, trabalhar com a 
intersetorialidade isso praticamente não existe [...] (PROFISSIONAL 8). 

Percebemos nos discursos que a intersetorialidade fica restrita aos documentos oficiais, não 
havendo valorização pela gestão, que deixa de lado estratégias e conhecimentos que poderiam 
fornecer o apoio logístico que garantiriam uma dinâmica de atenção integral à saúde e as 
dificuldades evidenciadas no território (YÉPEZ; BERNARDINO; GOMES 2007). Esta prática 
contribui para a fragilidade na resolução dos problemas, já que a sua complexidade torna a 
intersetorialidade indispensável para contemplar as diversas dimensões do processo saúde/doença 
(BATISTELLA, 2007B). 
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Na realidade estudada, quando alcançada, a intersetorialidade foi descrita de três formas, ou 
seja, através da realização de ações focais e esporádicas, como a solicitação de retirada de lixos de 
terrenos baldios e, pelo acesso aos próprios equipamentos sociais do território, como a solicitação 
do espaço das escolas para realização de ações educativas. Ou, ainda, por meio da procura do 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para denúncias de abuso sexual, bem como 
pelo contato com outros serviços do setor saúde, por meio da busca ativa de focos de dengue pelos 
agentes de endemia e/ou solicitação do transporte para visita domiciliar. 

Nestes modos de intersetorialidade, percebemos que as atividades executadas nos 
equipamentos sociais da área são “planejadas” ou impostas pelo setor saúde, sob a forma da UBSF 
e que não há uma discussão horizontal acerca do que cada instituição que a compõe tem a 
contribuir, sobre o que considera relevante e prioritário a ser trabalhado e que metas serão 
alcançadas (SILVA & RODRIGUES, 2010).  

Além deste aspecto, a “intersetorialidade” embutida na realização de atividades educativas 
apresentam-se na forma de prestação de serviços de caráter assistencial-curativista ou, no máximo, 
preventivista, limitando-se a orientações acerca da saúde bucal, evidenciando a inexistência de 
atividades de promoção da saúde, o que reduz o potencial da ESF e da intersetorialidade para 
intervir nos determinantes sociais do processo saúde-doença (SILVA & RODRIGUES, 2010). 
Observamos, também, nesta realidade, a transferência de responsabilidade para outro serviço e não 
uma articulação com vistas à resolução dos problemas. 

Na realidade estudada, identificamos limites para a realização do trabalho na UBSF, por meio 
da interpretação das falas dos profissionais. Além destes, outros foram elencados pelos 
profissionais. São limites relativos à falta de recursos materiais; falta e dificuldade de recursos 
humanos; problemas na rede de saúde, como os encaminhamentos para outros níveis de atenção; 
problemas organizacionais na distribuição do território, como o grande contingente populacional na 
área de abrangência da UBSF e; problemas referentes ao território como a violência e não adesão/ 
colaboração dos usuários, bem como a rotatividade dos usuários na área. Estes limites repercutem 
no desenvolvimento do trabalho na atenção básica e no acesso dos usuários aos serviços de saúde e 
consequentemente na resolução dos problemas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Observamos que a identificação dos problemas na UBSF estudada não contempla a realidade 

de sua área de abrangência. Isso decorre, entre outros aspectos, dos frágeis modos de conhecer a 
realidade e da redução dos modos de compreender o processo saúde/doença, ocasionando a 
realização de atividades que não garantem a resolutividade dos problemas. Fato que é agravado pela 
fragilidade do planejamento coerente com a realidade do território, da ausência do trabalho em 
equipe, dos limites da intersetorialidade e das deficiências da própria rede de saúde. Apontamos 
para a necessidade de fortalecimento do PSF por meio da capacitação dos profissionais e da gestão, 
bem como da melhoria das condições de trabalho na qual ocorre o trabalho em saúde, além do 
reordenamento da rede de serviços como forma de minimizar a sobrecarga de outros níveis de 
assistência no município de Mossoró-RN e garantindo um serviço de qualidade aos seus usuários. 
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RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DE SAGUI, Callithrix jacchus, APÓS 
FORMAÇÃO DE PARES HETEROSSEXUAIS, USADA COMO POTENCIAL 

AGENTE ESTRESSOR 
 

Joselena Mendonça Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Ana Cecília de Menezes 
Galvão3; Kamila Barbosa dos Santos1; Nicole Leite Galvão Coelho4 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar como o Callithrix jacchus responde a situações 
de estresse em meio ao desafio ambiental social, a partir da reunião de pares (macho-fêmea), para a 
contribuição na validação dessa espécie como modelo experimental em pesquisas relacionadas. 
Foram utilizadas 4 díades heterossexuais de animais adultos. O trabalho foi dividido em duas fases 
experimentais: Fase basal (FB), de isolamento e Fase 1 (F1), fase de reunião de pares. A FB teve 
duração de 28 dias, durante a qual os animais foram mantidos em gaiolas individuais (2x2x1m) e as 
coletas realizadas em dias alternados. Na F1 os animais foram transferidos aos pares para 4 novas 
gaiolas, e as coletas de dados foram realizadas durante 7 dias, diariamente. Os comportamentos 
analisados foram: autocatação, marcação de cheiro e piloereção. A análise estatística foi realizada a 
partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon.. Para todos os testes o valor de significância p 
foi fixado em p≤0,05. Nos machos não foi observado alterações entre as fases nas frequências 
comportamentais. Nas fêmeas não foram observados alterações nas frequências de marcação de 
cheiro e auto-catação, porém, para a frequência de piloereção foi observado alterações na F1. Foi 
possível entender que a espécie C. jacchus se comporta de forma diferenciada com respostas 
sexualmente dimórficas a partir da reunião de pares heterossexuais. Estes resultados representam 
uma contribuição no entendimento de estratégias comportamentais da espécie quando em contato 
com parceiros sociais, sendo estes um bom indicador de respostas ao estresse. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Callithrix jacchus; Comportamento; Desafio social; Estresse. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O estudo de modelos animais utilizados na bioexperimentação vem sendo aplicado para 

os mais diversos fins e tem evidenciado, dentre os muitos ramos de estudo da etologia, a 
necessidade de uma melhor compreensão e aperfeiçoamento nas áreas de conservação e manejo dos 
recursos naturais, neurobiologia, bem-estar animal e compreensão do comportamento humano 
(SNOWDON, 1999). 

Uma das formas de entender os padrões comportamentais dos modelos animais 
utilizados nessas pesquisas, validando determinadas hipóteses vinculadas a elas, é o estudo do 
estresse (MORGAN; TROMBORG, 2007). Isso porque durante o processo de evolução na 
naturezaos animais desenvolveram mecanismos de ativação de seus sistemas regulatórios 
alostáticos, responsáveis pela ativação da resposta ao estresse, para tornarem possível o 
enfrentamento em situações de crise diante de desafios impostos pelo ambiente social e/ou físico. 
Assim, quando um animal passa por determinada situação de crise é possível mensurar seus níveis 
de estresse a partir da análise comportamental e neuroendócrina do mesmo (MCEVEN, 2000). 

A aplicação da modificação do ambiente social como agente estressor vem sendo 
utilizada em várias espécies e tem por objetivo analisar respostas comportamentais de natureza 
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psicológica e de base etológica, pois estes estímulos são considerados agentes estressores próximos 
aos enfrentados em ambiente natural (BARROS; TOMAZ, 2002). 

Dentre os modelos animais mais utilizados, o sagui comum (Callithrix jacchus 
,Linnaeus, 1758) tem sido bastante empregado em estudos em ambiente de cativeiro devido ao seu 
pequeno porte, padrões comportamentais conhecidos, plasticidade ambiental e proximidade 
filogenética com a espécie humana. Quanto a este último, a utilização de modelos animais que 
sejam filogeneticamente mais próximos aos humanos, como primatas não-humanos, facilita a 
extrapolação em estudos relacionados ao estresse, pois, nesse aspecto, estes animais geralmente 
apresentam validação etiológica e funcional (ANSMAN; MATHESON, 2005). 

No que se refere a modificações do ambiente social em C. jacchus, análises do quanto 
as variações comportamentais relacionadas a sistemas hierárquicos (entre animais subordinados e 
dominantes), interações entre o casal reprodutor e ainda separação do convívio social em machos e 
fêmeas dessa espécie, tem mostrado o quanto esse fator pode ser uma eficiente fonte referente a 
agentes estressores (casal reprodutor: SALDANHA et al., 2005; posto social em fêmeas: ZIEGLER 
et al. 2005; separação do grupo: SILVA et al., 2008). Isso porque é possível mensurar padrões 
comportamentais em meio a agentes estressores através de determinados comportamentos presentes 
em seu etograma, como catação (individual e coletiva), piloereção, marcação de cheiro, 
vocalização, contato, dentre outros (STEVENSON; POOLE, 1978). 

Estudos relacionados ao convívio social muitas vezes são a melhor forma de detectar, 
através das interações com o(s) respectivo(s) companheiro(s) do animal, fontes extras de 
estimulação de determinados comportamentos espécie-específicos (BROOM, 1991). Dessa forma, o 
presente trabalho teve como objetivo investigar como o C. jacchus responde, de forma 
comportamental, a situações de estresse em meio ao desafio ambiental social, a partir da reunião de 
díades heterossexuais, para a contribuição na validação dessa espécie como modelo experimental. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram utilizadas quatro díades heterossexuais de animais adultos do sagui (fêmeas: 966, 

1012, 1016, 1074; machos: 915, 1043, 1045, 1049), provenientes de ambientes de cativeiro, do 
Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
experimentação ocorreu durante o primeiro semestre do ano de 2012, sendo que esses animais 
tiveram um período de habituação às pesquisadoras, e foram submetidos ao protocolo nutricional e 
higiênico-sanitário adequado para a criação dessa espécie em ambiente de cativeiro. 

O trabalho foi dividido em duas diferentes fases experimentais: a Fase basal ou Fase 
controle (FB) e a Fase 1 (F1), esta última funcionando como agente social estressor. A Fase basal 
(FB) teve duração de vinte e oito dias, durante os quais os animais foram mantidos individualmente 
em oito gaiolas de alvenaria com medidas de 2,0 x 1,0 x 2,0 m possuindo teto e parede posterior de 
tela de arame. Nesta fase, que teve como finalidade estabelecer um perfil comportamental para cada 
animal, as coletas de dados foram realizadas em dias alternados. Na segunda fase, de ambiente novo 
(F1), os animais foram transferidos formando pares heterossexuais, para quatro novas gaiolas 
similares às gaiolas da fase FB e as coletas de dados foram realizadas durante sete dias 
consecutivos. As coletas de dados dos animais foram realizadas sempre no horário entre as 6:30 - 
8:30h da manhã para evitar influências do ritmo circadiano sobre os comportamentos. Adotando-se 
o etograma de Stevenson e Poole (1978), os comportamentos analisados foram os de autocatação, 
marcação de cheiro e piloereção individual, os quais podem sofrer modificações em situações 
estressantes. 

A análise estatística foi realizada a partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon, 
utilizados para investigar possíveis variações dos comportamentos entre as fases. Para todos os 
testes o valor de significância p foi fixado em p≤0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Para os machos não foi observado alterações entre as fases na frequência de 

marcação de cheiro (Wilcoxon: z=-1,658 p= 0,097), de piloereção individual (Wilcoxon: z=-0,114 
p=0,909) e no tempo de auto-catação (Wilcoxon: z=-0,589 p=0,556), (Figuras 1, 2 e 3). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Figura 1: Frequências de marcação de cheiro em machos de C. 
jacchusantes e após a mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1= 
fase de formação dos pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05 

Figura 2: Frequências de piloereção individual em machos de C. 
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1= 
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05. 
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Quando foram analisados os comportamentos das fêmeas durante o experimento de 

formação de pares heterossexuais, não foram observadas alterações nas frequências de marcação de 
cheiro (Wilcoxon: z=-0,517 p= 0,605) e no tempo de auto-catação (Wilcoxon: z=-0,673 p=0,501), 
como mostrado nas figuras abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 4: Frequências de marcação de cheiro em fêmeas de C. 
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1= 
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05. 
 

Figura 3: Tempo de duração de auto-catação em machos de C. 
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1= 
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05. 
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E para a frequência de piloereção individual (Wilcoxon: z=-3,065 p=0,002) foi 

observado alterações estatisticamente significativas, como mostra a figura 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tempo de duração de auto-catação em fêmeas de C. 
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1= 
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05. 
 

Figura 6: Frequências de piloereção individual em fêmeas de C. 
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1= 
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05. 
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No presente estudos comportamentos em machos não obtiveram alterações nas 
frequências entre as fases analisadas (FB e F1), porém, quando comparados com os níveis 
comportamentais nas fêmeas percebe-se que nessas o comportamento de piloereção individual foi 
relevante na F1, após a formação de pares heterossexuais.  

Ribeiro et al. (2007), demonstraram que a resposta comportamental nessa espécie é 
sexualmente dimórfica, onde fêmeas utilizam estratégias diferenciadas dos machos. Em seu estudo, 
com oito díades isossexuais (quatro pares de cada sexo) onde os animais foram analisados em três 
fases (FB: fase basal; fase F1: formação de pares, e fase F2: separação), as fêmeas também 
apresentaram maiores índices dos comportamentos de piloereção e de marcação de cheiro após a 
reunião (fase F1). Embora com maior intensidade do que no presente estudo, os índices encontrados 
são justificados pelos autores, onde estes analisaram díades em queos parceiros sociais possuíam o 
mesmo sexo, e entre fêmeas geralmente os comportamentos agonísticos se expressam com maior 
intensidade do que entre machos, devido ao sistema mais rígido de dominância entre elas. Embora 
no nosso estudo tenham sido observadas díades heterossexuais, também foi possível identificar, nas 
fêmeas, maiores índices de comportamento de piloereção individual quando comparadas com os 
machos. 

Barbosa e Mota (2004) também observaram mudanças nos índices de interação social 
entre pares heterossexuais de C. jacchus em cativeiro, de acordo com os dias da semana que 
possuíam maior e menor movimentação de tratadores e pesquisadores no local. No estudo foi 
constatado que o comportamento de marcação de cheiro obteve maior intensidade nos machos 
durante a semana, quando comparado com estes no período de fim de semana. Outros 
comportamentos, como proximidade e catação social também foram analisados, sendo que estes 
obtiveram seus maiores níveis nos fins de semana, onde se tinha uma menor movimentação de 
pessoas no local. Isso indica que além do convívio social na modulação dos comportamentos, o 
ambiente físico também pode influenciar as interações entre pares heterossexuais dessa espécie. 

Galvão-Coelho et al. (2008) estudando machos e fêmeas dessa espécie, demonstraram 
que os índices do comportamento de marcação de cheiro,quando relacionados às frequências de 
cortisol fecal basal, apresentaram correlações positivas significativas, o que evidenciou que este 
comportamento é um bom indicador de alternativa de redução de estresse para a espécie.  

Porém, como os dados obtidos no presente estudo não demonstraram um aumento 
significativo da marcação de cheiro e da autocatação entre as duas fases (FB e F1), isso pode 
significar que a presença do parceiro social, apesar de não promover redução desses 
comportamentos indicadores de estresse, também não causou uma elevação dos mesmos, indicando 
que os animais, quando mantidos na presença de um parceiro social podem apresentar variações 
individuais referentes aos diferentes comportamentos indicadores de estresse. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
Foi possível verificar, a partir dos resultados obtidos no presente estudo, que a espécie 

Callithrix jacchus apresenta diferenças comportamentais individuais com respostas sexualmente 
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dimórficas a partir da formação de pares heterossexuais. As respostas diferenciadas só foram 
demonstradas no comportamento de piloereção entre machos e fêmeas, onde as últimas obtiveram 
maiores índices quando submetidas a agentes estressores sociais. Estes resultados podem 
representar uma contribuição para o entendimento acerca das estratégias comportamentais da 
espécie quando em contato com parceiros sociais, onde nas fêmeas os comportamentos relacionados 
ao sistema alostático se apresentam de forma mais acentuada. 
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SABERES E FAZERES DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE AS TRAVESTIS 
 

Glauber Weder dos Santos Silva1; Maura Vanessa Silva Sobreira2 
 
 

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar a prática de enfermeiros da atenção 
básica no tocante a assistência à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – 
LGBT, com ênfase a travestis. Uma investigação exploratória, com abordagem qualitativa, 
realizada com uma entrevista semi-estruturada, aberta, como instrumento. A coleta foi realizada no 
período de dezembro/2011 a fevereiro/2012, com 12 enfermeiros atuantes na Atenção Básica do 
município de Caicó/RN, sendo a pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com CAAE nº 0031.0.428.000-11, protocolo nº 
035/11. A análise foi realizada a partir do Pensamento Complexo, com uma abordagem aberta sobre 
as questões éticas e atuais da sociedade. Evidenciou-se o pouco conhecimento de enfermeiros da 
atenção básica sobre diversidade sexual, pouca ou nenhuma aproximação com essa parcela da 
população usuária dos serviços de saúde. Conclui-se que uma formação voltada para a 
responsabilidade social e que informação, capacitação e aproximação com esta população poderão 
ajudar na efetivação de direitos humanos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Equidade; Políticas Públicas; Travesti. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Sistema Único de Saúde – SUS, criado pela Constituição, baseia-se em um conjunto 

de princípios, entre eles o da universalidade, segundo o qual todos têm direito a saúde de forma 
gratuita e em todos os seus níveis de complexidade; integralidade, oferecendo todas as modalidades 
de atendimento necessárias e com entendimento pautado nos determinantes do processo saúde-
doença da população e descentralização, possibilitando autonomia no fazer saúde, reconhecendo 
particularidades das demandas geradas pelos serviços. 

Outro princípio desdobrado da integralidade é a equidade, que entende a saúde como 
um sistema complexo, onde todos têm direitos de gozá-la em toda sua plenitude, sem diferenciar 
usuários por cor, raça, sexo, gênero e orientação sexual, idade, naturalidade, etc. 

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – LGBT’s, foi formalizada em 2009 através do Conselho Nacional de Saúde, do 
Ministério da Saúde, com o objetivo de garantir um serviço de saúde equânime para esta população, 
utilizando como meio norteador o processo de humanização no acolhimento, formalizado dessa 
forma os princípios norteadores do SUS. 

A defesa do atendimento e de políticas específicas para tal grupo justifica-se pelo 
enfretamento aos efeitos sociais da discriminação e da exclusão social, fortemente relacionado ao 
processo saúde-doença. Isto, entendendo que sofrimento psíquico e social ocasiona a mudança do 
perfil de saúde. 

A Enfermagem, como profissão promotora do cuidar, colabora através de seus 
processos de trabalho (gerenciar, ensinar/aprender, pesquisar, assistir/intervir) na formalização de 
políticas para as minorias sociais, quebrando hegemonias, ajudando a naturalizar a prática social da 
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diversidade sexual, mudando a sociedade, influenciando uma assistência que não seja respaldada no 
preconceito/homofobia institucional (SOUSA, et al, 2011). 

Dessa forma, essa investigação foi realizada em conjunto com a Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte e a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, 
onde foi feita a análise do discurso de enfermeiros atuantes na atenção básica do município sobre 
políticas públicas para LGBT’s, conhecimento sobre diversidade sexual, identidade de gênero e a 
prática da enfermagem nesse segmento. A ênfase foi dada a identidade de gênero Travesti pelo 
estigma social sofrido pela mudança no comportamento. 

O objetivo desse trabalho foi investigar a prática de enfermeiros da atenção básica no 
tocante a assistência a população de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros – LGBT, com ênfase 
as travestis. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente estudo é uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem qualitativa. O 

método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que não emprega um instrumental 
estatístico como base do processo de análise de um problema. Não Além de ser uma opção do 
investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 
fenômeno social (RICHARDSON, 1999). 

As coletas foram realizadas nas Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, da Estratégia 
Saúde da Família, do Município de Caicó/RN, entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, em 12 
UBS’s, com uma população total de 16 enfermeiros, sendo a amostra prevista 13 enfermeiros, com 
12 entrevistas realizadas, sendo descartada uma por indisponibilidade do sujeito em participar da 
pesquisa. 

Para participar da pesquisa, foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, previsto nas normas de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (BRASIL, 2009) e 
utilizado como instrumento de pesquisa uma entrevista, que conforme Andrade (2006) constitui 
uma técnica eficaz na recolha de dados fidedignos para elaboração de uma pesquisa, desde que seja 
bem elaborada, bem realizada e interpretada. 

As entrevistas foram gravadas em dispositivo de MP4, a fim de manter a fidedignidade 
dos depoimentos e os discursos analisados a luz do Pensamento Complexo, do teórico francês 
Edgar Morin. Sobre o pensamento complexo, segundo Morin (2011), é uma abordagem 
transdisciplinar da realidade e surge forçosamente como uma necessidade deste projeto da reforma 
do pensamento sobre a abordagem a diversidade humana e se apresenta como uma metodologia 
aberta, ferramenta indispensável para abordar questões de nosso tempo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Caracterização dos Participantes da Pesquisa  

 
A primeira parte da pesquisa dedicou-se a caracterização dos profissionais participantes. 

Em relação a identidade de gênero, cinco responderam ser do gênero masculino, equivalente a 
41,6%, e 7, do gênero feminino, igual a 58,3%. Segundo Gelbcke (1991) apud Barba, Matos e 
Fonseca (2000), a enfermagem é construída quase que exclusivamente pelas mulheres e um dos 
motivos pela eleição da profissão é o papel que elas desenvolvem na sociedade. 

Sobre a idade dos participantes, três, 25%, estão na faixa-etária entre 20 e 24 anos, oito 
(66,6%) têm entre 25 e 29 anos e um (8,3%) entre 30-34 anos de idade, de acordo com as opções da 
entrevista, predominando a representação jovem dos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da 
Família – ESF. Ainda, foi possível observar tempo de formação e serviço recente, que variou 
principalmente entre 1 e 4 anos. Seis participantes, 50%, estão trabalhando nos serviços de saúde há 
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1 ano; dois (16,6%) há dois anos; dois (16,6%) entre 3 e 4 anos e dois (16,6%) entre 5 e 10 anos. 
Essas características contribuem na consolidação da ESF, possibilitando mudanças na práxis do 
fazer saúde, já que a recente formação traz traços dos novos paradigmas emergentes na saúde 
(MARQUI et al, 2010). 

Quanto ao tempo de atuação na ESF, os dados mostram que a grande maioria (50%) 
atua na Estratégia há apenas um ano, onde 25% atuam há menos de um ano e 25% entre dois e dez 
anos. Esta realidade, de pouco tempo na ESF, também pode se apresentar de maneira dificultosa na 
organização do processo de trabalho em enfermagem, pois gera instabilidade de vínculos na 
territorialização pela grande rotatividade desses profissionais na unidade básica, sempre buscando 
melhores condições e salários onde for possível. 

 
Percepção dos enfermeiros da ESF sobre diversidade sexual e políticas públicas para LGBT’s 

 
Na segunda parte da pesquisa, foi construído um questionário semi-estruturado a fim de 

caracterizar o conhecimento dos enfermeiros sobre diversidade sexual e políticas públicas e a práxis 
destes profissionais no atendimento ao público de LGBT’s. Seis perguntas foram utilizadas e são 
articuladas entre diversidade sexual, identidade de gênero, homofobia, políticas públicas e 
acolhimento na assistência.  

A primeira pergunta versou sobre o entendimento que os entrevistados possuem sobre 
diversidade sexual. Então temos uma primeira relação de respostas. O entrevistado nº 01 fala: “a 
opção sexual que ela tem, seja gay, lésbica, certo!?”, o nº 02 “opções sexuais, as imposições sexuais 
também né, então nós percebemos que no nosso meio existem héteros, gays, bisexuais, travestis, lésbicas”, o 
nº 06: “sua escolha sexual, se você vai ser homossexual, se você vai se envolver só com homem, se envolver 
com mulheres, se envolver com os dois” e o nº 09: “cada pessoa age e ver a questão de como expressa, 
usando seu corpo”. Aqui foi possível identificar a variedade de sexualidades possíveis e que são 
destaques nas falas. 

Diversidade sexual diz respeito a variedade de sexualidades possíveis, entre elas a 
heterossexualidade, homossexualidade masculina e feminina, bissexualidade. Foucault (1984, p. 97) 
define a sexualidade como 

 
o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à 
grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a 
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação 
dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 
encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e poder. 

 
 
Ilustrando as falas de Foucault, o entrevistado nº 05 diz “diversidade sexual é você ser o 

que você é, sem se prender a questões éticas, a questões de família, você poder ser o que você é!”, o nº 08: 
“a opção, como a pessoa se identifica com relação a sua sexualidade” e o nº 09: 

 
“qualquer relação que você tenha com a pessoa, com outra pessoa, já é uma 
relação de sexualidade, que acontece com duas pessoas que tem um sexo, seja 
feminino seja masculino”. 

 
Neste momento, remete-se a complexidade, num jogo também de diversidade humana 

como experiência para entender a dinâmica da sociedade e como ela se organiza. No instante em 
que este sociedade se faz de seus integrantes, sujeitos de deveres e direitos, são esses mesmos que a 
produz da forma como se encontra a fim de organizar a convivência, este sociedade também produz 
efeitos sobre os indivíduos ao ponto destes não conseguirem se modelar a ela. Na diversidade 
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sexual é perceptível essa ideia na negação de direitos a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais.  

As respostas sobre o conhecimento a respeito da homofobia e como possivelmente ela 
se manifesta. surgiram da seguinte forma: a nº 01 diz que é “fobia à pessoas do que tem a opção pelo 
mesmo sexo”, a nº 03: “Homofobia é a aversão a homens que gostam de outros homens... as lésbicas, as 
travestis, os transexuais”, a nº 05 “É a aversão a travestis, a homossexuais”, a nº 06: “aversão a todos com 
escolhas sexuais diferentes da hétero”, e a nº 10: “fobia que existe ao tratamento que existe com 
homossexual”. 

Nestes discursos, os enfermeiros demonstram conhecimento parcial para se identificar 
situações de homofobia, principalmente ocorridas dentro dos serviços de saúde. Com o intuito de se 
confirmar essa percepção, é necessário saber identificar como essa fobia se manifesta. A entrevista 
nº 01 relata que “pode se manifestar por bullying né, e outras atitudes preconceituosas” e a nº 02 “é uma 
violência contra a classe dos homossexuais na qual as pessoas por questões culturais são, de certa forma, 
abominam essas pessoas”. As demais respostas não conseguiram contemplar o verdadeiro conceito. 
Assim, saber o significado e não poder identificar fatores que acarretam em ações de preconceito 
pouco fará efeito na proposta da erradicação de mazelas sociais. 

Outro fator que foi identificado é a homofobia internalizada. Em um mesmo discurso, a 
entrevista nº 09, o entrevistado afirma que 

 
“a homofobia acaba não enxergando a pessoa como ser humano, resume a pessoa 
como gosta da pessoa do mesmo sexo, e isso, a sociedade acaba negando, 
querendo rejeitar”. 

 
Ele articula o conceito de homofobia a uma exclusão social de indivíduos formadores 

dela e se posiciona contra a socialização de pessoas homossexuais. Representa uma parcela da 
sociedade onde se fala na humanização do respeito a diversidade, mas que pouco consegue fazer 
para alcança-la.  

Na pergunta nº 03, questionou-se aos enfermeiros se eles sabem quem são as travestis. 
As respostas variaram num discurso que em poucos momentos identificou o travesti como uma 
identidade de gênero com construção social. O entrevistado nº 1 nos diz que “travesti são homens... 
que se vestem de mulher sendo que ela não tem aquela identidade tão formada quanto o gay”, o nº 
02 que são “pessoas que resolvem se vestir, é, de, se vestir com os hábitos culturais do sexo 
oposto”. Nesse sentido, a entrevista nº 03 diz: “a maioria são homens, num sei se existe assim no 
caso as mulheres que também né, se traves.. se vestem de homem, mas assim, as que eu mais vejo 
são homens que eles se vestem de mulher”; e a nº 09: 

 
“... quando ele nasceu do sexo masculino, perante a sociedade ele deve vestir 
calção, bermuda, cueca, camiseta e pra mim um travesti, é quando o homem ele 
opta por vestir-se como mulher, deixar o cabelo crescer, suar blusinha, usar top, 
usar shortinho, usar calcinha, usar salto alto, usar vestido, vestir-se como pessoa 
do sexo feminino sendo ele nascido no sexo masculino”. 

 
Diante do exposto, vê-se que o discurso é centrado na figura da travesti como uma 

pessoa do sexo masculino que se transveste do sexo feminino a fim de sê-lo. Aqui, são 
caracterizados apenas por suas roupagens, comportamento e cabelo. 

Don Kulick (2008), em seu livro etnográfico, afirma que travestis, neste caso do sexo 
masculino para o feminino (o contrário também é possível) não se afirmam como mulheres, 
desejam apenas viver como mulheres, tratado por nomes femininos, modificando o próprio corpo, 
mas que mantêm o pênis como ponto principal de prazer, que travesti é um dos poucos casos onde 
se altera o corpo para ser semelhante ao sexo oposto, mas não reivindica a subjetividade deste sexo 
oposto. 
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Concordando com o discurso de Kulick, o entrevistado nº 03 ainda afirma que “eles as 
vezes fazem mudanças físicas”. Essas mudanças são ocasionadas tanto pelo alcance da feminilidade 
como exigências da profissão de mais fácil acesso a elas, a prostituição. Berkins e Fernández (2005) 
afirma que essas modificações, que incluem uso de silicone industrial e anabolizante, ocorrem tanto 
por satisfação na transformação do corpo como para atender os desejos da clientela na prostituição.  

Ainda, para Bernini (2011), o travesti é um ser transformador do futuro. Não por saber 
que ele será o responsável pela mudança no entendimento das relações de gênero, mas por permitir 
entender e compreender, numa reflexão crítica o presente no qual todos são desde sempre travestis 
em gênese. 

Assim, o enfermeiro deve poder identificar essas transformações e agir na redução de 
danos, considerando que na maioria das vezes as transformações ocasionam casos de tromboses, 
convulsões, infecções por HIV, Hepatite C e outras doenças infectocontagiosas. Pode ser orientador 
das práticas alternativas em sexo, contribuindo com a educação em saúde como meio de articular o 
conhecimento cientifico e a prática popular. 

Na questão nº 04 do roteiro de entrevista, foi necessário saber se os enfermeiros 
conhecem alguma política pública, lei ou projeto de lei destinada para população de LGBT’s. 
Entrevistado nº 01 diz que “A única que eu sei é a do casamento gay”. Aqui ele se refere a inserção da 
união estável homossexual no código civil brasileiro, possibilitando e proporcionando direitos 
iguais a favor do casamento civil, herança, pensão previdenciária e alimentícia em caso de 
separação, licença médica, comunhão parcial de bens e futuramente a facilidade de adoção, entre 
outros benefícios concedidos aos casais. 

A conquista de representação no Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo segmento 
LGBT, em 2006, abre um novo sentido na atuação do movimento nos processos de participação 
democrática pela população no SUS, permitindo e promovendo o debate constante de forma 
estratégica e permanente sobre a orientação sexual e a identidade de gênero e suas repercussões na 
saúde.  

Aparecem também discursos afirmando a inexistência dessas políticas, como na 
entrevista nº 07 “Não, eu não tenho conhecimento. A última capacitação que nós tivemos é em relação a 
saúde do homem”, na nº 09 “uma política em si voltada pra os gays, eu posso estar errada, mas eu acredito 
que ainda não existe”. E em alguns casos, já se ouviu falar, mas não há o interesse de se aproximar, 
como na nº 03 “Eu até conheço, mas eu não lembro agora, já ouvi falar” e nº 04 “Eu já ouvi falar, não sei 
ao certo se realmente existe, que existem políticas voltadas para o atendimento preferencial”. O 
profissional precisa emergir complexamente junto com a população na elaboração de políticas e na 
execução dessas, participante do movimento social, obtendo êxito na proposta de um mundo 
humano e coletivo. 

Pode ainda ser evidenciada a falta de informação gerada também na formação 
universitária. O entrevistado nº 10 diz 

 
“Acredito que leis, projetos de leis, tenha! De proteção a essas pessoas que hoje 
são muito vítimas de preconceito, principalmente quando se refere a doença “x” 
ou “y”, até mesmo dentro das estratégias, dentro das unidades, dentro dos 
serviços de saúde, dentro da sociedade em geral, hoje, políticas públicas a gente 
tem pouco conhecimento devido a gente não ter, não ter o serviço em si, a 
graduação em si ser deficiente nesse sentido e o serviço de saúde não oferecer 
capacitações apropriadas para se discutir essa temática” 

 
Deixa clara a ineficiência das políticas lançadas pelo governo, pois não se chega até os 

serviços básicos de saúde informações e capacitações para o atendimento ao público de LGBT’s. 
Por fim, a entrevista nº 12 menciona o Projeto Complementar de Lei nº 122: “Essa 

contra a homofobia”. Este projeto visa complementar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
conhecida como a Lei do Racismo, e altera seu texto para incluir tais discriminações no conceito 
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legal de racismo que abrange, atualmente, a discriminação por cor de pele, etnia, origem nacional 
ou religião. 

Sobre a prática no atendimento em sáude, na pergunta nº 05, foram questionados se já 
haviam atendido alguma travesti em seu consultório. O discurso aqui foi bastante repetitivo, não 
tendo atendido, ou não soube identificar, travestis. A entrevista nº 02: “Não, até o momento não”; nº 
04: “Não, até hoje não houve procura, pelo menos aqui que é o primeiro local que eu trabalho. Não houve 
procura de nenhum travesti pelo atendimento aqui no consultório”; nº 06 “Nunca. Eu já atendi muitos 
homossexuais, bissexuais, mas travestis não, nenhuma”; nº 08: “Não, nenhuma travesti. O tempo que tenho 
de formado, se é, alguém nunca me procurou se identificando ou com caracterização como travesti não” e a 
nº 12: 

 
“homossexuais sim, mas travesti de certeza não. Se eles, se essas pessoas que 
atendi praticam, como é que eu posso dizer... praticam atividade de travesti. 
Homossexuais eu já atendi, já atendi vários na unidade”. 

 
O pouco ou nenhum contato com travestis impossibilita um atendimento integral, 

considerando a subjetividade de identidade de gênero. Negar ou não perceber essa característica 
acarreta numa oferta de serviço de saúde curativista, onde importa a condição de saúde 
morfofisiológica e que problemas cognitivos de formação não seriam importantes para o processo 
saúde-doença do usuário. 

Apenas as entrevistas nº 01: “Duas” e a nº 10: “Já, já atendi pra... Na oportunidade foi só 
para consulta de rotina, solicitação de exames”. Nesse momento, não houve nenhuma preocupação em 
uma anamnese eficaz, onde se pudesse perceber e instigar o lado social da doença e saúde, que pode 
ser modificado através do preconceito institucional, onde não se enxerga a dignidade da pessoa 
humana e suas variações.  

Na última pergunta da entrevista, questionou-se se, de acordo com a identidade de 
gênero dos usuários, como deveriam ser tratados. De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários 
da Saúde (BRASIL, 2009), em seu terceiro princípio, é direito de todo cidadão o acesso a um 
atendimento acolhedor, humanizado, livre de qualquer tipo de discriminação por raça, cor, sexo, 
orientação sexual, identidade de gênero, características genéticas e condições sociais ou 
econômicas. E mais especificamente, que a identificação pelo nome e sobrenome deve ser feita pelo 
nome que o usuário prefere ser chamado, independente do registro civil e o registro deve ser feito a 
este modo, não podendo ele ser chamado por nome genérico, número, classificação de doença, de 
forma preconceituosa e desrespeitosa.  

Assim, temos a entrevista nº 01: “como é que você quer ser tratada? Pelo nome ou mudança 
de gênero? A gente sempre conversa sabre isso”, a nº 04: “Então temos que fazer um acolhimento e nesse 
acolhimento descobrir como essa pessoa quer ser tratada. Se pelo seu nome que ela usa na identidade ou 
pelo seu nome de travesti”, a nº 06: “eu vou tratar como ele gostaria de ser tratado, se ele se identifica 
como uma mulher, eu vou tratá-la como uma mulher, se se identifica como homem, vou tratar como 
homem”, a nº 07: 

 
“na verdade, tem a parte fisiológica que você tem que considerar, mas eu ia buscar 
também uma... eu ia conversar pra saber qual a forma que ela gostaria que fosse 
tratada, entendeu, porque fisiologia você não pode negar, mas aí tem a forma 
como ela gostaria de ser tratada também né” 

 
Para estes enfermeiros, é importante considerar a particularidade de ser chamado pela forma 

como se quer e como se percebe enquanto do gênero masculino, feminino ou travesti. Kulick (2008) 
revela isso quando diz que a identificação de travetis com o papel feminino é sempre ressaltada, 
inclusive no uso de nomes socialmente vistos como de mulher. 

Contrário a este discurso, temos a entrevista nº 05: 
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“Eu trato pelo que ele é de verdade, se for homem, por homem, por mais que fez 
o... que seja que ficou mulher como travesti, eu trato ele como homem, mas 
abrindo exceções para questões que são típicas de homossexuais, assim, por 
exemplo, vem me fazer uma pergunta, um homem vem me fazer uma pergunta em 
relação a uma coisa que poderia acontecer ele fazendo relações, ele fazendo, ele 
tendo atitudes de mulher, né, então, ele é o homem, mas está se comportando como 
mulher”, 

 
E a nº 11: “porque se for um homem vestido de mulher, em questões fisiológicas, vou ter que 

tratar como homem porque ele é um homem”. 
Já é nítido que o uso e aceite do nome social de travestis em ambientes sociais e 

comunitários eleva sua alta estima, (re)socializa-o, fazem se sentirem mulher, recebendo atributos 
adequados e relações apropriadas. 

Entender a percepção de gênero de outrem é possível desde que haja vontade e interesse 
do profissional. Algumas vezes essa mudança poderá ocorrer por necessidade e experiência e ficará 
na formação social do enfermeiro. O entrevistado nº 06 evidencia isso: 

 
“eu particularmente fui uma pessoa já muito preconceituosa, tive a chance de 
trabalhar em um município onde o índice de homossexuais era altíssimo e quebrei 
meus preconceitos lá, conhecendo de perto, reconhecendo como pessoas comuns, 
normais, como qualquer um de nós, que tem uma escolha por, por uma, pelo 
gênero heterossexual”. 

 
(Re)Democratizar o conhecimento e práticas sociais pode elevar os níveis de saúde da 

população. Entender as particularidades do público LGBT, sua identidade e orientação são 
necessidades urgentes da humanização do acolhimento aos usuários. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os comportamentos, as modificações e a pouca vivência com a diversidade sexual está 
acarretando e representam grandes dificuldades para os profissionais da saúde empregar seus 
conhecimentos generalistas no atendimento integral. Os Enfermeiros, em geral, não estão 
preparados cientificamente nem socialmente para lhe dar com essa demanda dos serviços de saúde. 
Estão arraigados na percepção sociocultural da normatização da orientação heterossexual como 
único arranjo familiar e possível de aceitação. 

A privação de direitos sexuais e de gênero, como o não-reconhecimento do travesti em 
ser mulher, está associada em uma saúde pior, ressaltadas nas disparidades do atendimento a mulher 
do sexo feminino, do gênero travesti e do homem. 

Apesar dos avanços ocorridos na última década na formulação de direitos para LGBT’s 
tanto em educação como em saúde, visões simplificadoras ainda são utilizadas na promoção da 
saúde e permanecem assim na formação de uma equipe multiprofissional. 

Este trabalho apresenta uma reflexão no saber/fazer saúde e na prática de enfermagem. 
Precisa-se (re)pensar a formação dada aos enfermeiros para a socialização do gênero social e da 
efetividade de políticas oferecidas para os profissionais colocarem em prática, como também a 
(auto)conscientização na transformação do próprio ser. 
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SABERES E PRÁTICAS DE EGRESSOS DA FAEN/UERN ACERCA DA 
PESQUISA EM SAÚDE 

 
Cintia Mikaelle Cunha de Santiago1; Wogelsanger Oliveira Pereira2; Fátima Raquel 

Rosado Morais3 

 
 
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa realizada com os enfermeiros egressos da FAEN/UERN 
que objetivou apreender os saberes e as práticas desses atores no que diz respeito a pesquisa em 
saúde. A amostra foi composta por 08 (oito) enfermeiros egressos da FAEN/UERN que tivessem 
sido formados a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente e que estivessem atuando nos 
serviços de saúde do município de Mossoró-RN há, no mínimo, um ano. Para a coleta de dados foi 
utilizada a entrevista semi-aberta e, a partir dos discursos, foram construídas categorias que melhor 
caracterizaram as percepções dos egressos sobre a pesquisa, atendendo ao objetivo do estudo. Essas 
categorias foram nomeadas “Conhecimentos dos egressos sobre pesquisa” e “Perspectiva do 
enfermeiro sobre as práticas em pesquisa no cotidiano do trabalho”. Foi possível apreender que a 
pesquisa aparece como uma prática capaz de resolver problemas presentes no cotidiano e como um 
meio que a sociedade utiliza para a construção de novos conhecimentos. Todavia, apesar do 
interesse do egresso para realizar pesquisas, o tempo e as rotinas cotidianas se caracterizam como 
aspectos que dificultam a construção do processo pesquisar no cotidiano assistencial. Facilitador 
dessa dinâmica são as parcerias relacionadas às atividades na graduação, como o Programa de 
Educação pelo Trabalho para Saúde (Pet-Saúde), que articula ensino, pesquisa e extensão com os 
profissionais inseridos no serviço. Assim, torna-se imprescindível refletir o processo investigar em 
saúde e discutir estratégias que facilitem a execução da prática investigativa no cotidiano de 
trabalho desses profissionais. 
 
PALAVRAS CHAVES: Enfermagem; Pesquisa; Formação em saúde 
 
INTRODUÇÃO 

 
O ser humano vive em constante movimento, procurando encontrar respostas ao que se 

apresenta como importante, ao que se deseja conhecer, para si e para o seu contexto de vida e 
trabalho. Para tanto, faz uso de vários mecanismos para o atendimento dos seus objetivos (MARIM; 
MONTEIRO, 2006).  

Entre esses mecanismos e, especialmente no âmbito da Universidade, a pesquisa surge 
como uma possibilidade de conhecimento de determinadas singularidades relacionadas aos objetos 
específicos de investigação (PISTORI, 2004). Sartório e Silva (2005) enfatizam que a pesquisa 
oportuniza a reflexão crítica, sendo possível visualizar o conhecimento, enquanto processo de 
desvendamento do mundo.  

Para Guariente (2006) a pesquisa se caracteriza como uma atividade intelectual que 
possibilita o surgimento de dúvidas, inquietações que despertam o homem para buscar respostas 
para soluções de problemas presentes no cotidiano. Cachapuz; Paixão; Lopes e Guerra (2008) 
reforçam que a pesquisa representa tentativas da comunidade para alcançar mais e melhor 
conhecimento. Isso acontece a partir de um conjunto de questões que vão surgindo, num dado 
espaço e enquadramento teórico aceito, procurando evidências, e seguindo uma metodologia 
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projetada para responder o mais claramente possível o problema levantado na pesquisa. 
Na academia a dinâmica de pesquisar deve ser construída desde o início do processo de 

formação, na perspectiva da preparação para a futura vida profissional. Na saúde, a condição de 
pesquisar também deve ser incentivada, haja vista o rico campo, experimental e social, para a 
criação de produtos e processos que poderão contribuir para a transformação de contextos e práticas 
vigentes.  

Em particular, a formação do enfermeiro na Faculdade de Enfermagem da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) procura trabalhar a formação do enfermeiro 
levando em consideração os quatro processos de trabalho da categoria, a saber: assistir/intervir; 
ensinar/aprender; gerenciar e pesquisar. Esses eixos de formação, associado aos saberes e práticas 
produzidos na sua dinâmica, devem integrar a capacitação do enfermeiro na perspectiva de uma 
formação crítica, reflexiva e atenta às transformações da sociedade (UERN/FAEN, 2006). 

No geral, durante a graduação, procura-se construir a indissociabilidade entre esses 
processos de trabalho, por se entender que nenhum deles é capaz de contribuir com as 
transformações de modo isolado. Ao contrário, um é dependente do outro e para que se processe a 
integralidade nas práticas é preciso que as diferentes dimensões sejam vistas, refletidas e dialogadas 
(UERN/FAEN, 2006).  

Nesse estudo destaca-se o processo pesquisar em enfermagem, acreditando que o 
mesmo se configura como indispensável ao trabalho do enfermeiro, por contribuir para desvelar os 
contextos de práticas cotidianas. O ato investigativo tende a favorecer, pela aproximação com as 
necessidades a partir dos resultados das investigações, o desenvolvimento de ações que objetivam a 
qualificação da assistência prestada à comunidade (FERREIRA; FIORINI; CRIVELARO, 2010). 

Segundo Guariente (2006) a pesquisa em enfermagem é uma atividade que possibilita a 
reflexão da prática profissional ocasionando uma mudança na forma de produzir o cuidado em 
saúde. Dessa forma, a pesquisa se configura como elemento essencial da formação profissional e a 
ação de pesquisar no cotidiano do trabalho pode se caracterizar como um diferencial permanente 
para a descoberta e resolução de problemas inerentes aos diferentes espaços de atuação 
(UERN/FAEN, 2006).  

Diante disso pretende-se com esse estudo apreender os saberes e as práticas dos 
egressos da FAEN/UERN acerca da pesquisa. Para assim entender as lacunas que existem entre o 
que se teoriza no espaço acadêmico e o que acontece na vivência do trabalho dos enfermeiros em 
relação ao processo investigar. 
 
METODOLOGIA 
 

Pesquisa de campo de natureza qualitativa realizada com os enfermeiros egressos da 
FAEN/UERN, formados a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente, atuantes nos 
serviços de saúde do município de Mossoró-RN há, no mínimo, um ano. A questão do PPC 
relaciona-se ao fato da formação atual buscar fomentar a prática do enfermeiro investigador e 
quanto ao tempo nos serviços é pela necessidade de conhecer o espaço como forma de favorecer o 
olhar do pesquisador. Assim, como se trata de uma pesqusia qualitativa, a etapa empírica foi 
desenvolvida com 8 (oito) enfermeiros que atenderam aos critérios supracitados. 

Com a delimitação da amostra, e enquanto técnica para a coleta de dados foi utilizada a 
entrevista semi-aberta que por ter um apoio claro na seqüência das questões facilita a abordagem e 
assegura, sobretudo aos investigadores menos experientes, que suas hipóteses ou seus pressupostos 
sejam cobertos na conversa (MINAYO, 2007). 

Após as transcrições, os dados apreendidos sofreram leituras sucessivas na perspectiva 
de encontrar as categorias de sentido que respondessem aos objetivos do estudo a partir dos 
discursos dos diferentes atores.  
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Todo o processo de investigação foi norteado pelas Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução n.196 do Conselho 
Nacional de Saúde (BRASIL, 2002). Assim, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP/UERN) SOB O CAAE 0058.0.428.000-11 e aprovado sob parecer final 062/11. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram construídas duas categorias a partir dos discursos e que melhor caracterizavam as 

percepções dos egressos sobre a pesquisa, atendendo aos objetivos do estudo. Essas categorias 
foram nomeadas como: “Conhecimentos dos egressos sobre pesquisa” e “Perspectiva do enfermeiro 
sobre as práticas em pesquisa no cotidiano do trabalho”. 

 
CONHECIMENTOS DOS EGRESSOS SOBRE PESQUISA 

 
Para iniciar a discussão, optou-se por buscar um entendimento acerca da pesquisa na 

perspectiva dos atores desse estudo. No geral, os discursos apontaram a pesquisa como uma 
dinâmica de descoberta de soluções para problemas vivenciados no cotidiano dos espaços de 
trabalho, conforme exposto abaixo: 

É o ato de investigar alguma situação que motiva! É para resolver alguma coisa, dar 
alguma solução melhor, por exemplo, na prática, no seu dia a dia do trabalho você pode 
depreender um problema, uma situação problema e a partir disso você formula hipóteses 
que podem da margem solução desse problema ai a partir disso você traça um processo 
investigativo e diante disso você consolida a sua pesquisa através de um processo 
metodológico (E1). 

Pesquisa é você pensar de alguma maneira ajudar, você vai atrás de alguma coisa, 
maneira fica melhor para que você veja o seu trabalho. É você procurar na prática 
baseada em autores como você pode fazer para estar melhorando o seu atendimento (E4). 

A pesquisa vem acrescentar e fazer como que nós venhamos a refletir sobre o que estamos 
fazendo e que vamos fazer no futuro (E6) 

Aqui a pesquisa aparece como uma prática capaz de resolver problemas presentes no 
cotidiano. Esse entendimento, em parte, é reflexo do processo de formação vivenciado, sendo a 
investigação percebida como uma prática que busca cultivar a consciência crítica capaz de intervir 
na realidade (UERN/FAEN, 2006). 

A pesquisa pode favorecer, pela aproximação com as necessidades, mediante os 
resultados das investigações, o desenvolvimento de ações que objetivam a qualificação da 
assistência prestada à comunidade (FERREIRA; FIORINI; CRIVELARO, 2010). Nesse sentido a 
atividade investigativa se configura como elemento essencial na formação profissional, pois os 
diferentes processos de trabalho do enfermeiro podem ser permamentemente beneficiados com esse 
diferencial nas formas de cuidar/educar (UERN/FAEN, 2006).   

Diante disto é possível refletir que esse ideal do processo pesquisar é capaz de 
contribuir com a construção de olhares mais críticos sobre o cotidiano dos serviços de saúde, 
antevendo cada situação como um possível problema passível de investigação. Nessa dimensão é 
necessário que os trabalhadores estejam capacitados para esse olhar investigativo, contribuindo 
assim para a transformação dos saberes e das práticas em prol da comunidade. 

Já outros egressos da enfermagem apontaram a pesquisa como um meio que a sociedade 
utiliza para a construção de novos conhecimentos: 

Pesquisa é o meio que nós temos para adquirir conhecimentos através da análise de 
alguma coisa. Pesquisar você tentar descobrir alguma coisa ou você pode tentar 
corroborar alguma coisa que já existe (E2) 

É uma atividade do ser humano em geral, não só da enfermagem, não só da saúde, mas de 
qualquer individuo e tenta dar respostas a inquietações que aparecem no cotidiano.  São 
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inquietações que leva da pessoa buscar melhorias, buscar respostas, buscar novos 
conhecimentos que dêem suporte a algo que esta inquietando a vida dele, então pesquisa é 
isso (E3) 

Seria o ato de investigar sobre determinado objeto com o sentido de aprimorar 
conhecimentos descobrir coisas novas de fazer relações com alguma questão da prática, 
enfim de produzir um saber (E5) 

Pesquisa é a gente atualizar os nossos conhecimentos, buscando sempre mais, a gente 
viver em uma sociedade que é dinâmica em uma saúde que é dinâmica então a gente 
precisa sempre esta aperfeiçoando e embasando nossas práticas (E8) 

  Midlej (2009) nos mostra que a pesquisa se torna uma mola propulsora da produção 
de novos conhecimentos, principalmente, dentro das universidades através da atividade cientifica. 
Sua função é, especialmente, a de aperfeiçoamento dos conhecimentos e das pessoas, podendo 
contribuir para novas posturas, olhares e práticas.  

 Esse sentido da pesquisa representada pelos egressos é evidenciado no contexto da 
formação em saúde, em particular, na FAEN. O processo de formação em enfermagem nesse 
espaço busca tornar o aluno autor da construção do conhecimento com criatividade, tornando-o 
capaz de (re)construir o saber para uma ação em defesa da qualidade da vida, da sustentabilidade do 
planeta, da integralidade da atenção e da qualidade dos serviços prestados à população 
(UERN/FAEN, 2006). 

Cassab (2007) corrobora essa ideia trazendo que através da pesquisa torna-se possível 
vislumbrar outros horizontes de conhecimento, permitindo às profissões as atualizações necessárias 
para fazerem frente às múltiplas questões de ordem social, com as quais se comprometem e que a 
atravessam em seu fazer. 

 
PERSPECTIVA DO ENFERMEIRO SOBRE AS PRÁTICAS EM PESQUISA NO 
COTIDIANO DO TRABALHO: 
 

 Um dos questionamentos realizados no decorrer da investigação foi relacionado as 
ações de pesquisa, as problemáticas percebidas no cotidiano do trabalho e as práticas assistenciais 
dos diferentes atores. Na maioria dos discursos, foi apontado a evidenciação de problemas e o 
interesse em realizar pesquisas para responder as questões percebidas. Todavia, apesar do interesse, 
foi destacado o fator tempo como aspecto que impossibilita a construção do processo pesquisar no 
cotidiano assistencial: 

Se eu consigo evidenciar problemas no cotidiano das minhas práticas? Sim, vários! O 
problema que não faço pesquisa é porque não tenho tempo. Se eu pudesse estava fazendo 
umas dez pesquisas. Porque em todos esses setores do serviço eu tenho temas para 
desenvolver e todos são bem interessantes (E1). 
Tenho muitos problemas, mas é porque a rotina do serviço é muito difícil. Quando você sai 
da graduação você tem uma sede por emprego, então quando vai aparecendo os empregos 
você vai pegando, pega um, pega outro, e acaba sobrecarregando o seu tempo (E2). 
Eu vejo muitos temas que a gente poderia estar desenvolvendo grandes pesquisas, mas 
infelizmente a questão de tempo é que complica (E7). 

A intensificação laboral é um traço característico da atual fase do capitalismo e tem 
levado ao consumo sem medida da força de trabalho dos profissionais. Há uma busca excessiva 
pelo trabalho, como forma de satisfação pessoal e econômica o que, consequentemente, faz com 
que as pessoas acabem se cercando de muitas atividades. Essa sobrecarga física tende, muitas vezes, 
a não contribuir para o processo de reflexão dos saberes e das práticas vigentes (ELIAS; 
NAVARRO, 2006). 

Merece destacar ainda outro aspecto que pode estar prejudicando o trabalho, 
especialmente da enfermagem, é a insegurança do desemprego, pois é cada vez maior o número de 
instituições formadoras, consequentemente, egressos desses cursos. Diante disso esses profissionais 
se submetem a regimes e contratos de trabalho precários, recebendo baixos salários e isso contribui, 
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também, para uma atuação não efetiva do enfermeiro diante dos seus processos de trabalho, entre 
eles o investigar em saúde (ELIAS; NAVARRO, 2006). 

Apesar de os egressos entenderem a falta de tempo como problema para o envolvimento 
com a pesquisa no cotidiano de suas práticas, eles relataram que mesmo com essas dificuldades 
estes atores conseguem realizar algum tipo de trabalho investigativo: 

Estou desenvolvendo uma pesquisa atualmente que é para obtenção do título de 
especialista em um curso de pós-graduação que estou fazendo que é de acreditação 
hospitalar:  qualidade dos serviços de saúde (E1). 
Tenho feito. Nos últimos três anos, especificadamente dentro do meu serviço a gente fez no 
próprio pronto socorro sobre o conhecimento dos profissionais de lá sobre parada e 
reanimação cardiorrespiratória (E3). 
A gente esta fazendo uma pesquisa sobre a consulta de enfermagem dentro do hiperdia, 
para a gente ver como a gente consegue fazer isso o que isso esta contribuindo para a 
saúde do usuário (E4). 
Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa com relação à humanização na assistência de 
enfermagem na UTI com pacientes no puerpério imediato (E6). 

Nos diferentes espaços e práticas que a enfermagem atua, docência, assistência ou 
atividades administrativas, tanto na rede básica e/ou em instituições hospitalares, são vivenciadas 
diversas situações problemas que pedem reflexões e problematizações. Essa dimensão perspectiva 
encontrar soluções para melhorar as condições de vida e saúde da população, quer seja através de 
ações de educação e/ou pela assistência. Isso porque, pode ser caracterizado como objeto de 
trabalho do enfermeiro o cuidado ao ser humano e esse cuidado necessita ser modificado e 
aprimorado para atender as reais necessidades do sujeito (LUNARDI, 2009).  

Nesse ínterim, a pesquisa é uma atividade que possibilita a reflexão e a transformação 
da prática profissional, sendo fundamental que a enfermagem busque realizar essa ação no seu 
cotidiano assistencial (GUARIENTE, ZAGO; SOUBHIA; HADDAD, 2010). Além disso, a prática 
crítica investigativa pode se caracterizar como uma forma de intervenção na realidade, nas questões 
relacionadas ao processo saúde/doença dos usuários, e ainda no trabalho da enfermagem (EGRY; 
FONSECA, 2006). 

Cuidar e pesquisar se tornam um binômio que demanda capacidade e empenho da 
enfermagem, sendo necessário pensar em estratégias que possibilitem a incorporação de 
investigações em seu ambiente de trabalho impulsionando o processo de vivenciar, refletir e 
transformar, permitindo a mudança da cultura do cuidado (GUARIENTE, 2006). 

Todavia, mesmo entendendo a importância da pesquisa para a transformação das 
práticas em saúde, alguns egressos demonstraram, através dos discursos, que o desenvolvimento de 
investigações durante o cotidiano da assistência só se tornou possível em função de parcerias 
estabelecidas com a Universidade. Além das parcerias relacionadas às atividades de ensino na 
graduação, ainda é referendado o envolvimento com o Programa de Educação pelo Trabalho para 
Saúde (Pet-Saúde) que incentiva a pesquisa entre os alunos da graduação e profissionais inseridos 
no serviço: 

Tenho realizado pesquisa, mas por causa da universidade. No pronto socorro a gente tem 
pensado em pesquisa em relação ao acolhimento, classificação de risco que a gente tem 
um protocolo (E5). 
Hoje estamos fazendo uma pesquisa em virtude do pet-saúde, a gente esta com uma 
pesquisa, porque a gente detectou que dentro de uma mesma escola a gente conseguiu ver 
os dois lados crianças obesas e crianças desnutridas (E7). 

 Segundo Midlej (2008) a universidade torna-se o centro de gravidade do conhecimento, 
neste universo, a formação do conhecimento e da atividade científica é assegurada pela unidade 
investigação e ensino. A parceria entre instituições de ensino e serviços de saúde contribuem para 
aprimoramento dos conhecimentos dos atores envolvidos nesse processo e muitas vezes incentivam 
a construção de pesquisas entre os profissionais e graduandos (GUARENTE, 2006). 

Além disso, nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum, o estabelecimento desses 
vínculos e parcerias entre instituições de ensino e de assistência, especialmente a partir de 
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programas de articulação ensino/serviço delineados pelo Ministério da Saúde e da Educação. Entre 
outros, é possível citar o PRÓ-Saúde e o PET-Saúde, sendo esse último enfatizado por um dos 
atores da investigação. O PET-Saúde incentiva a integração entre ensino/serviço/comunidade, o que 
impulsiona a constante capacitação dos trabalhadores já inseridos no campo de trabalho e o 
envolvimento destes nas ações delineadas no cotidiano da academia tornando-os coprodutores de 
conhecimentos e práticas que dêem conta das diferentes demandas da população assistida pelo 
sistema de saúde brasileiro. (MORAIS; JALES; SILVA; FERNANDES, 2012). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar que os egressos da FAEN/UERN reconhecem que a pesquisa 
favorece a construção de novos conhecimentos contribuindo para a formação de uma consciência 
crítica e viabilizando mudanças nas práticas profissionais no cotidiano serviço. 

 Apesar desse reconhecimento foi visualizado que existem entraves na hora de 
executar esse processo de trabalho dentro dos serviços onde esses profissionais estão inseridos. A 
falta de tempo para execução dessa prática é citada como o problema que dificulta a aproximação 
com a pesquisa.  

Programas de ensino/pesquisa/extensão instituídos na universidade proporcionam a 
alguns egressos uma aproximação com o processo investigativo, pois estabelece o vínculo entre 
ensino/serviço, o que contribui para o desenvolvimento de pesquisas entre alunos e profissionais. 
Dessa forma torna-se imprescindível a reflexão sobre o processo investigar em saúde e a elaboração 
de estratégias que facilitem a execução da prática investigativa no cotidiano de trabalho desses 
profissionais. 
 

REFERÊNCIAS 

   

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Manual Operacional para Comitês de 
Ética em Pesquisa. Brasília: Secretária de Saúde, 2002. 
 
CACHAPUZ, A.; PAIXÃO, F.; LOPES, L. B.; GUERRA, C.; Do estado da arte da pesquisa em 
educação em ciências: linhas de pesquisa e o caso “ciência-tecnologia-sociedade”. Revista de 
Educação em Ciência e Tecnologia, vol. 1, n. 1 p. 27-49, 2008. 
 
CASSAB, L. A. Tessitura investigativa: a pesquisa científica no campo humano-social. Revista 
katálysis, vol. 10, n.spe, p. 55-63, 2007. 
 
EGRY, E. Y.; FONSECA, R. M. G. S. Pesquisa em enfermagem: por uma pedagogia da ética!. 
Revista Escola de Enfermagem da USP, vol. 40, n. 2, p. 148-150, 2006.  
 
ELIAS, M. A.; NAVARRO, V. C. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida: 
negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de um hospital escola. 
Revista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 14, n. 4, p. 517-525, 2006. 
 
FERREIRA, R. C.; FIORINI, V. M. L.; CRIVELARO, E. Formação profissional no SUS: o papel 
da atenção básica em saúde na perspectiva docente. Revista brasileira de educação médica, vol. 34, 
n. 2, p. 207-215. 2010. 
 

Anais do VIII SIC 1413

ISBN 978-85-7621-051-1



 
 

GUARIENTE, M. H. D. M. Articulação da atividade investigativa com a prática Professional – 
processo e produto de enfermeiras apoiadas por um núcleo de pesquisa [tese]. Ribeirão Preto: 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de SãoPaulo; 2006. 
 
GUARIENTE, M. H. M.; ZAGO, M. F.; SOUBHIA, Z.;  HADDAD, M. C. L. Sentidos da pesquisa na 
prática profissional de enfermeiras assistenciais.  Revista brasileira de enfermagem , vol.63, n.4, p. 541-547, 
2010. 
 
LUNARDI, V. L. et al. Impacto dos Resultados das Pesquisas em Enfermagem na Prática 
Profissional. Cogitare Enfermagem, v. 14, n. 1, p. 165-171, 2009. 
 
MARIM, C. I.; MONTEIRO, J. D. A. M. Fundamentos filosóficos: disciplina na modalidade à 
distância. Palhoça: UnisulVirtual. 152p, 2006.  
MIDLEJ, M. M. B. C. Pesquisa e pós-graduação: o papel das universidades estaduais da Bahia e o 
desenvolvimento regional. Publicatio UEPG: Ciências Humanas, Ciências Socias Aplicadas, 
Linguistica, Letras e Artes, vol. 16, n. 2, p. 225-223, 2008. 
 
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 7. ed. São 
Paulo: Hucitec, 2007. 
 
PISTORI, M. I. S. Os desafios na trajetória da construção do conhecimento científico: pistas e 
encaminhamentos para pesquisa em educação. Revista de Estudos da Educação, n. 6, v. 2, p. sp, 
2004.  
 
SARTÓRIO, L. A.V.; SILVA I. M. A relevância da pesquisa na formação do educando. Caderno 
Centro Universitário São Camilo, 2005. 
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN). Faculdade de 
Enfermagem (FAEN). Projeto Político – Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem. 
Mossoró, RN: FAEN, 2006. 
 
MORAIS, F. R. R.; JALES, G. M. L.; SILVA, M. J. C; FERNANDES. S. F. A importância do pet-
saúde para a formação acadêmica do enfermeiro: relato de experiência. Revista Trabalho, Educação 
e Saúde. 2012. No prelo. 

 

 

 

Anais do VIII SIC 1414

ISBN 978-85-7621-051-1



 
SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: DILEMAS E DESAFIOS 
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RESUMO: 
 

Estudo de natureza qualitativa que tem como objetivo discutir os determinantes 
relacionados ao aumento da demanda nos serviços de urgência e emergência 
considerando o cenário de ampliação da oferta de serviços na rede de atenção básica. 
Para dar conta desse objetivo realizamos no período de abril a junho de 2012, 
entrevistas semi-estruturadas com 10 (dez) usuários da Unidade de Pronto Atendimento 
Conchecita Ciarlini. As entrevistas foram transcritas e o texto submetido à análise 
sistematizada por Minayo (1999). O estudo evidenciou que as queixas que geram 
demandas na UPA são relativamente simples e passíveis de serem atendidas, 
investigadas e solucionadas pelos serviços de Atenção Básica. No entanto, os usuários 
recorrem ao serviço da UPA em função da ausência de médicos, da falta de materiais, 
da dificuldade na marcação de exames, consultas nas UBSF’s. Concluímos que o 
serviço de atenção básica tem deixado lacunas na execução das atividades que são de 
sua responsabilidade. Diante desse contexto, transformar as práticas em saúde, implica 
diretamente em promover mudanças na organização e na gestão da rede de atenção, bem 
como na postura adotada pelos atores envolvidos nesse processo, tendo em vista que a 
criação de novas alternativas para a produção do trabalho em saúde não podem ser 
efetivadas se os profissionais e usuários não se considerarem enquanto partes 
interdependentes desse processo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Urgências; Resolutividade; Atenção Básica 
 
INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, do século XX, muitas foram as propostas visando a 
implementação de melhorias na atenção à saúde no Brasil, através da renovação do 
modelo assistencial vigente e da concretização de serviços que sigam verdadeiramente 
os princípios e diretrizes do SUS, destacando-se aqui a necessidade de uma rede de 
serviços organizada de forma hierarquizada e regionalizada. 

Sendo assim, foi estabelecido um fluxo de usuários em três de níveis de 
complexidade: nível primário, onde devem ser realizados procedimentos de menor 
complexidade, praticados em ambulatórios; nível secundário, no qual são realizados 
procedimentos de maior complexidade, geralmente em hospitais, ambulatórios de 
especialidades, Unidades de Pronto atendimento; por fim, o nível terciário, que 
compreende hospitais, geralmente universitários, onde são realizados procedimentos de 
média e alta complexidade (DORNAS JÚNIOR E FERREIRA, 2003) 

Corroborando com o exposto, Brasil (2006, p.22) afirma que o acesso da 
população à rede deve acontecer através dos serviços de atenção Básica, que por sua vez 
devem ser capazes de acolher, atender e resolver os principais problemas de saúde da 
população. Sendo assim, aqueles casos que não forem resolvidos nesse nível de atenção 
devem ser encaminhados para aquele de maior complexidade. 

No entanto, percebe-se que na realidade o SUS infelizmente tem estado muito 
além das pretensões inicialmente almejadas pelo movimento da Reforma Sanitária. 
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Segundo O’ Dwyer, Oliveira e De Setta, (2010) um exemplo das muitas dificuldades 
enfrentadas para a materialização do SUS é a superlotação dos serviços de emergências 
e as conseqüências negativas para os usuários, como o aumento do risco de mortalidade 
para os casos atendidos com atraso.  

Diante desta realidade, a partir principalmente da Constituição de 1988, ao se 
perceber as fragilidades do sistema de saúde, algumas propostas foram sendo 
construídas, como a Estratégia de Saúde da Família e a Política Nacional de Atenção às 
Urgências (PNAU).  

A PNAU tem como objetivo reorganizar e regulamentar os serviços de atenção 
às urgências e emergências no âmbito do SUS, tendo como foco inicial a 
implementação do SAMU, composto por uma Central de Regulação Médica de 
Urgências e um componente assistencial móvel composto por ambulâncias básicas e 
avançadas, além de implementação de Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s em 
todo o território nacional. 

No entanto, a nossa inserção nos serviços de saúde como estudante de graduação 
nos possibilitou perceber o significativo crescimento da demanda de atendimentos nas 
UPA’s. E muitos desses casos atendidos nos serviços de Urgência e Emergência, 
poderiam e deveriam ser solucionados no nível primário de atenção.  

Essa realidade provocou, em nós, uma inquietação, gerando o interesse pela 
temática em questão, em especial, a necessidade de realizar um trabalho, que expresse 
um recorte da realidade municipal, no que se refere à percepção dos usuários do SUS, 
em relação à rede de atenção à saúde e a resolutividade que esta tem oferecido para as 
necessidades de saúde dos mesmos.  

Nesse ínterim, pressupomos que o trabalho em saúde produzido na rede de 
atenção básica não tem conseguido resolver os problemas relativos ao processo 
saúde/doença dos usuários e, dessa forma, evidenciando a contradição existente entre 
intenção e gesto, uma vez que se encontra permeado por interesses neoliberais, onde as 
necessidades de saúde são calcadas pela cegueira dos serviços frente à voz dos usuários 
repercutindo em iniquidades no acesso, na ineficiência do sistema de saúde e 
consequentemente na superlotação dos serviços em níveis secundário e terciário. 

Diante do exposto nos questionamos: Quais os fatores que influenciam os 
usuários a recorrerem cada vez mais aos serviços de urgência e emergência 
considerando a significativa ampliação da oferta de serviços na rede de atenção 
primária. Os problemas de saúde que chegam aos serviços de urgência e emergência 
poderiam ser resolvidos na atenção básica? 

De acordo com o exposto, nosso trabalho tem como objetivo central, discutir os 
determinantes relacionados ao aumento da demanda nos serviços de urgência e 
emergência considerando o cenário de ampliação da oferta de serviços na rede de 
atenção básica.  

Visando materializar o objetivo supracitado, listamos três objetivos específicos: 
levantar os principais problemas de saúde atendidos nos serviços de urgência; 
identificar os fatores que influenciam no aumento da demanda nos serviços de urgência 
e emergência; bem como estabelecer a relação entre os problemas de saúde atendidos 
nos serviços de urgência e emergência e a resolutividade da rede atenção a essa 
demanda. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

  
 O presente trabalho configura-se como uma pesquisa qualitativa uma vez que se 

propõe trabalhar, compreender e discutir acerca da dinâmica das relações sociais, das 

Anais do VIII SIC 1416

ISBN 978-85-7621-051-1



crenças, valores e atitudes nelas depositadas, a vivência, a experiência, a cotidianidade, 
assim como a compreensão das estruturas e instituições como resultantes da ação 
humana (MINAYO, 1994, p. 24).  

O cenário do estudo foi a Unidade de Pronto Atendimento Conchecita Ciarlini, 
no bairro Santo Antônio. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e junho de 2012 
e consistiu de uma entrevista semi-estruturada, através de um roteiro norteador, da qual 
participaram dez sujeitos/ usuários da instituição citada.  

Como forma de complementar algumas informações que não constavam nos 
registros da Unidade, mas sim na memória de alguns enfermeiros dos serviços, 
realizamos uma entrevista com a diretora da instituição com o intuito de 
conhecer/compreender a história da instituição, sua organização e assim preencher 
algumas lacunas deixadas na construção do referencial teórico.  

Por fim, analisamos alguns documentos da instituição, como o livro mais recente 
de notificação compulsória e os relatórios de Atendimento Ambulatorial por 
Diagnóstico, compreendendo dados de novembro de 2009 a junho de 2012. 

Aos participantes foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, onde constavam informações referentes ao objetivo da pesquisa, os 
benefícios da participação e alguns preceitos éticos referente a mesma.  

É importante salientar que o trabalho foi submetido e aprovado pela avaliação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da UERN (CEP-UERN), o qual obedece as diretrizes da 
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, propostas 
pelo Conselho Nacional de Saúde relativa à Ética em Pesquisa envolvendo Seres 
Humanos, sob o Protocolo CEP Nº 088/11.  

Faz-se necessário destacar que a aproximação com o referencial teórico não se 
restringiu a um passo inicial e pontual, mas um processo contínuo e inacabado, no qual 
foram necessárias sucessivas aproximações para construção e (re)construção do 
conhecimento.  

Após a realização da coleta dos dados, realizamos as transcrições das entrevistas 
gravadas em aparelho MP4, resultando no constructo empírico do estudo, que em 
seguida foi submetido à análise.  

Para a análise usamos como referência a proposta sistematizada por Minayo 
(1999), cuja operacionalização ocorre em três momentos, ou seja, ordenação dos dados, 
classificação dos dados e análise final. 

No primeiro momento, ordenamos as entrevistas transcritas para a 
realização de uma releitura do material e organização dos relatos que delinearam as 
descobertas ocorridas por ocasião do trabalho de campo. No segundo momento, os 
dados foram classificados mediante leitura exaustiva dos textos construídos a partir das 
entrevistas, com o propósito de apreender as ideias relevantes que os atores tentaram 
expressar. Por fim, a análise final, momento em que estabelecemos um diálogo entre a 
realidade observada, os documentos institucionais e o referencial teórico construído.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante a etapa da análise dos dados, através de leituras sucessivas dos relatos 
obtidos, optamos pela criação de dois eixos de discussão. O primeiro, gira em torno de 
perguntas relacionadas às providências tomadas pelos usuários ao julgarem-se doentes, 
se estes procuram algum serviço de saúde e qual serviço é buscado em um primeiro 
momento. Além disso, questionamos quanto a existência de UBSF’s perto de suas 
residências e/ou se estes sujeitos estavam cadastrados em alguma equipe de Saúde da 
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Família, bem como os motivos da procura deste ou aquele serviço diante de suas 
necessidades. 

Como forma de dar conta dos nossos objetivos, iniciamos nossa coleta de dados 
questionando os usuários da UPA sobre o que fazem no momento em que consideram 
apresentar algum problema de saúde. Oito, dos dez entrevistados relataram procurar as 
UPA’s e apenas dois, disseram procurar o posto de saúde/UBSF.  

Dentre os usuários que recorrem ao serviço da UPA identificamos como 
motivação para esta procura fatores estruturais e organizacionais existentes nas 
Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) como a ausência de médicos, a falta de 
materiais, a dificuldade na marcação de exames, consultas e encaminhamentos, 
conforme visualizamos no depoimentos a seguir. “ Tem [posto], mas no posto de saúde 
os médicos dificilmente vai. O povo vai e quando chega lá dá viagem perdida” 
(ENTREVISTADA 3). “Agora, no posto ta faltando muita coisa. A gente bota um 
exame pra fazer, passa lá, olhe... faz uns 15 dias que eu coloquei um papel lá pedindo 
um exame e se não tiver pronto, eu vou tirar mesmo da alimentação...” 
(ENTREVISTADA 1). 

Observamos que 80% dos entrevistados afirmam existir posto de saúde próximo 
de suas residências, bem como serem cadastrados em alguma equipe de Saúde da 
Família, no entanto, destacam bem a dificuldade no atendimento e a ausência das visitas 
dos agentes de saúde e de outros membros da equipe em suas casas. 

Corroborando com esse debate, Merhy (2006) afirma que o PSF deve se 
estruturar a partir do processo de territorialização, os profissionais devem atuar em uma 
área delimitada, realizando cadastramento domiciliar, visando estabelecer vínculos e 
conhecer os sujeitos, as famílias, a comunidade e intervir de forma eficaz nas suas 
necessidades de saúde. 

Ao confrontarmos a realidade ilustrada nas falas dos usuários com a proposta do 
PSF exposta anteriormente, percebemos que o serviço de atenção básica tem deixado 
lacunas na execução das atividades que são de sua responsabilidade. 

Essa afirmação encontra respaldo nos diagnósticos e/ou sinais e sintomas que 
geraram o atendimento. A maioria dos entrevistados relatou alguns sinais e sintomas 
bastante específicos e que se repetem na procura por atendimento, bem como a 
realização de exames laboratoriais na UPA, conforme podemos visualizar no 
depoimento a seguir.  “Ela [filha] ta doente desde ontem. Com dor na barriga, febre, 
vomitando...e sempre ela tem essas dor na barriga. Já fiz exame e ainda não detectou 
nada” (ENTREVISTADA 5). 

Este depoimento é confirmado pelos relatórios de atendimento gerados pela 
UPA Conchecita Ciarlini, onde constam os principais agravos atendidos pela 
Instituição. Faz-se importante destacar que os dados obtidos são referente aos meses de 
novembro e dezembro de 2009, os anos de 2010 e 2011 e o período de janeiro a 20 de 
junho de 2012. Agrupamos as dez primeiras causas mais comuns para a procura da 
UPA, e listaremos a seguir, em ordem crescente, os principais agravos para cada 
intervalo de tempo citado anteriormente. 

No período compreendido entre novembro e dezembro de 2009 identificamos o 
registro de agravos como diarréia funcional, náuseas e vômitos, administração de 
medicação, cuidados a curativos e suturas cirúrgicas, amigdalite aguda não especificada, 
cefaléia, aferição de pressão arterial, hipertensão essencial (primária) e cuidados 
médicos não especificados.  

Durante o ano de 2010 estão registrados agravos como náuseas e vomitos, dor 
lombar baixa, diarréia funcional, febre não especificada, cuidados e suturas cirúrgicas, 
amigdalite aguda não especificada, cefaléia, aferição de pressão arterial, hipertensão 
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essencial (primária), cuidado médico não especificado.  
No ano de 2011 estão registrados os agravos relativos a tosse, diarréia funcional, 

dores abdominais não especificadas, infecção viral não especificada, cuidado médico 
não especificado, febre não especificada, hipertensão essencial (primária), cefaléia, 
amigdalite aguda não especificada e aferição da pressão arterial. 

Durante os meses de janeiro a 20 de junho de 2012 encontramos registros de 
casos de dispnéia, infecção viral não especificada, náusea e vômitos, hipertensão 
essencial (primária), diarréia funcional, cefaléia, aferição de pressão arterial, febre não 
especificada e exame médico geral. 

Percebemos que as queixas relatadas pela maioria dos usuários estão expressas 
nos relatórios de atendimento da UPA. Além disso, as queixas apresentadas são 
relativamente simples e passíveis de serem atendidas, investigadas e solucionadas pelos 
serviços de Atenção Básica. 

O que notamos, é que Atenção Básica tem perdido o papel de porta de entrada 
preferencial para os serviços de saúde, como as UPA’s. (BRASIL, 2002) Nesse sentido, 
o usuário que apresenta uma queixa busca ser atendido e solucionar seu problema, 
independente da porta de entrada para ter acesso ao atendimento. Corroborando, Merhy 
(2006) complementa, afirmando que não havendo um esquema que ofereça respostas 
satisfatórias às suas necessidades, os usuários acabam desembocando nos serviços de 
urgência e emergência. 

Além desses aspectos identificamos como determinante importante, dentre 
outros, para a busca de atendimento pelo usuário, na UPA, a compreensão de 
emergência e urgência apresentadas pelos sujeitos. O fato de entenderem que a Atenção 
Básica realiza atendimentos ambulatoriais e julgarem seus casos urgentes, no momento 
em que apresentam os sinais e sintomas, gera a demanda nas UPA’s, conforme podemos 
observar nos relatos a seguir. “Em caso de urgência o posto não atende. Então eu venho 
logo pra cá” (ENTREVISTADO 5). “ Lá é consulta ambulatorial e aqui é emergência” 
(ENTREVISTADO 7). 

Concordamos com Bonfada (2010) na medida em que o autor afirma que a 
interpretação dessas situações é complexa, pois além da necessidade de associar uma 
série de fatores para determinar se um caso é urgente ou emergente, profissionais e 
usuários têm compreensões distintas em relação a esses conceitos, fato que muitas vezes 
causa conflitos e dificuldades no atendimento. “Se para o profissional de saúde o termo 
já é complexo, para o usuário adquire um outro foco. Ele o utiliza na forma da sua 
necessidade, sua percepção e sua experiência de vida.” (ROCHA, 2005, p. 27). 

No que se refere as dificuldades encontradas pelos usuários no serviço, 
identificamos a demora no atendimento, o déficit no número de profissionais, 
destacando-se aqui os médicos e a baixa qualidade do atendimento, no que se refere 
principalmente ao tratamento recebido durante sua inserção nos serviços. 

Percebemos certa contradição nas falas dos usuários, ao serem questionados 
quanto as dificuldades encontradas no serviço, conforme observamos na fala seguinte. 
“Mas as dificuldades que tem, eu acho que vem lá mesmo de longe né? Médico por 
exemplo. Tem uma ruma de gente aí e faltando médico para atender né?” 
(ENTREVISTADO 1). 

Outros relatos do usuários nos levam a perceber que a realidade de difícil acesso 
ao serviço público, já é tratada, por eles, com certa naturalização, como podemos 
visualizar nos depoimentos seguintes. “Só esse custo mesmo, normal. Nós cheguemo 
cedo aqui e nada. Cheguemo umas 6 horas e nada” (ENTREVISTADO 3). “[é] só a 
rotina do caos público” (ENTREVISTADO 6). 
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Essa naturalização, na opinião de Bellato e Pereira (2005) tem relação com a 
carência socioeconômica da população. Os autores afirmam que um dos fatores que 
gera essa concepção diz respeito ao fato da maioria desses usuários estarem sujeitos a 
condições de carência material no seu cotidiano. Nesse sentido, acabam estendendo a 
carência da vida cotidiana para a atenção que recebem no serviço e a considerarem, de 
certa forma, natural. 

Soma-se a esse motivo, um outro, considerado por nós ainda mais relevante na 
determinação dessa compreensão dos usuários. Diz respeito ao fato de que para a 
maioria, o serviço público é a única alternativa que lhes cabe. Dessa forma se tornam 
refém desse serviço. 

Outros usuários referem enquanto dificuldade, o número de profissionais para 
atender a população. Alguns especificam e afirmam que a presença de mais médicos 
acarretaria melhorias significativas para o serviço. Além disso, expressam insatisfação 
no que se refere à atenção prestada como a qualidade do tratamento dispensando pelos 
profissionais, a maneira como os trabalhadores falam com os sujeitos e lidam com suas 
queixas. O depoimento a seguir é expressivo desta dificuldade. “[...] o mau 
atendimento. A gente procura um, procura outro. As vezes, tem delas que se aborrecem. 
mas tem umas que respondem bem a gente, outras respondem mal. Aí a gente as vezes 
evita até de vim” (ENTREVISTADA 1). 

Refletindo sobre essa temática, Merhy (1998) afirma que os usuários buscam 
nos seus encontros com os trabalhadores de Saúde, particularmente nos 
estabelecimentos de saúde, a produção de espaços de acolhimento, responsabilização e 
vínculo. 

Sabemos que dentro do contexto do atendimento das UPA’s que requer, pela 
natureza do trabalho desenvolvido, maior agilidade e rapidez na assistência. Muitas 
vezes torna-se difícil para os profissionais executarem um trabalho que possibilite a 
criação de vínculos. No entanto, permitir a fala do paciente, olhá-lo e examiná-lo 
minimamente, deveriam ser ações inerentes ao trabalho de qualquer profissional da 
saúde. 

No entanto, diante do exposto nos questionamos se, não haveria a possibilidade de 
considerar e incorporar a utilização das tecnologias leves, ou seja, aquelas baseadas no 
plano das relações, que mesmo utilizando instrumental, reconhecem o usuário inserido em 
um contexto social, envolvido em  relações sociais e familiares e portador de uma dada 
subjetividade que expressa sua história enquanto ser humano (MERHY). 

Apesar das dificuldades apontadas, bem como aquelas que existem e não foram 
citadas ou reconhecidas como tal pelos usuários, percebemos que um dos principais 
determinantes que fazem os indivíduos voltarem e/ou procurarem o serviço das UPAs é 
o fato de acreditarem na possibilidade de resolução dos seus problemas. 

Faz-se extremamente relevante destacar que esses atores compreendem 
resolução/satisfação como alívio ou desaparecimento dos sinais e sintomas que 
apresentam, através da realização de consultas médicas, prescrições de medicamentos e 
solicitações de exames. Como decorrência disso, as vindas ao serviço tornam-se 
recorrentes e cada vez mais freqüentes, contribuindo para a perda do vínculo desses 
usuários e praticamente inviabilizando a continuidade do tratamento. 

 Voltando-nos novamente para o atendimento na UPA, quando questionados se 
recomendariam o serviço para outras pessoas, oito, dos dez entrevistados, demonstram 
certo receio em responder positivamente. A maioria dos usuários entrevistados, 
demonstraram certo receio em recomendar o serviço, considerando as dificuldades 
anteriormente citadas, como podemos visualizar nos depoimentos a seguir. 
“Francamente, eu digo que venha né? Mas... a gente tem visto tanta coisa que dá até 
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medo. O povo vem e diz que não atendeu” (ENTREVISTADO 1). “É... é que é muita 
gente. A gente tem que esperar mesmo. Mas, aí eu recomendo” (ENTREVISTADO 2). 

Identificamos mais uma vez na visão dos usuários, a naturalização dos 
problemas vivenciados na realidade dos serviços e uma certa compreensão de que pouco 
pode fazer para contribuir com melhorias no serviço ou provocar sua reorganização. A 
maioria dos sujeitos aponta que a maior contribuição do usuário é saber esperar, ser 
mais paciente, conforme observamos nos seguintes depoimentos. “Tem. Tendo 
paciência. Não querendo passar na frente dos outros” (ENTREVISTADO 7). “Tendo 
mais paciência [risos]” (ENTREVISTADO 9). 

As falas se complementam e expressam a percepção, mesmo que inconsciente, 
dos usuários de que são objetos do serviço em saúde, em especial, do atendimento 
médico. Nesse sentido, por se encontrarem em situação de vulnerabilidade e por não 
serem ouvidos dentro dos serviços, acabam por internalizarem a ideia de que o paciente, 
por necessitar deste ou aquele atendimento precisa esperar mais e falar menos. 

Faz-se necessário e urgente pensar, e mais que isso, materializar alternativas para se 
alcançar algum tipo de mudança positiva nesse contexto. Acreditamos que a proposta de 
Cecílio (1997) a qual aponta a necessidade e a importância de pensar novos fluxos dentro 
do sistema que sejam pautados nas movimentações reais dos usuários dentro do serviço, das 
suas necessidades e da inclusão de novas tecnologias para a qualificação do trabalho e 
gestão dos serviços de saúde é uma possibilidade viável para a materialização de melhorias 
no setor saúde.  

No entanto, essa reorganização, além de novas propostas, requer a adoção de uma 
postura ética e solidária dos trabalhadores em relação à vulnerabilidade dos sujeitos que 
procuram os serviços de saúde. Faz-se imprescindível que usuários e profissionais 
compreendam a importância de que os primeiros conheçam seus direitos e exerçam sua 
cidadania, tendo voz dentro do sistema de saúde. 
 
CONCLUSÃO 

 
Os fatores que influenciam a pouca resolutividade da Atenção Básica e demais 

componente da rede de assistência à saúde no Brasil e consequentemente, o aumento da 
demanda nos serviços de urgência e emergência dizem respeito a aspectos estruturais e 
organizacionais do modelo de atenção à saúde vigente.  

Diante desse contexto, transformar as práticas em saúde, implica diretamente em 
promover mudanças na organização e na gestão da rede de atenção, bem como na 
postura adotada pelos atores envolvidos nesse processo, tendo em vista que a criação de 
novas alternativas para a produção do trabalho em saúde não podem ser efetivadas se os 
profissionais e usuários não se considerarem enquanto partes interdependentes desse 
processo. 
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VARIAÇÃO COMPORTAMENTAL EM FÊMEAS DE Callithrix jacchus, 
SUBMETIDAS A ESTRESSE FÍSICO/AMBIENTAL 

 
Kamila Barbosa dos Santos1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Joselena Mendonça 

Ferreira1; Ana Cecília de Menezes Galvão3; Nicole Leite Galvão Coelho4 
 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar como fêmeas de sagui comum (Callithrix 
jacchus) respondem a situações de estresse físico/ambiental para a contribuição na validação dessa 
espécie como modelo experimental em estudos relacionados ao estresse e desordens mentais 
associadas. Foram utilizadas 5 fêmeas adultas provenientes de ambiente de cativeiro. O trabalho 
incluiu três fases experimentais: Fase FB (basal), Fase F1 (ambiente novo sem restrição espacial) e 
Fase F2 (ambiente novo com restrição espacial). Na FB, os animais foram mantidos em gaiolas 
individuais com dimensões de 2x2x1m. Na F1, os animais foram transferidos para uma gaiola nova, 
similares às gaiolas da FB. Na F2, os animais foram transferidos para uma gaiola nova com metade 
do tamanho das usadas nas fases anteriores. As coletas de dados foram realizadas durante 28 dias 
alternados durante a FB e diariamente durante 7 dias em F1 e F2. Os comportamentos analisados 
foram: autocatação, marcação de cheiro e piloereção. A análise estatística foi realizada a partir dos 
testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon, onde o valor de significância p foi p≤0,05. Foi observado 
diminuição nas frequências da marcação de cheiro em F2 em relação à FB e F1. Verificou-se 
também que as frequências de piloereção em F2 foram significativamente menores quando 
comparadas às das fases FB e F1. Esses resultados sugerem que fêmeas de C. jacchus quando 
submetidas a ambientes com restrição espacial, passam por situação de estresse e consequente 
ativação do eixo HPA, o que pode resultar em alterações comportamentais. A dosagem 
concomitante dos níveis de cortisol desses animais pode fornecer esclarecimentos adicionais 
importantes para essa compreensão. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Estresse; Restrição espacial; Sagui comum. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A validação contínua de determinados modelos animais é algo importante no âmbito 
das pesquisas que trabalham em prol da obtenção de resultados que possuem, dentre os seus 
objetivos, a perspectiva de averiguar possíveis problemáticas existentes com relação a determinadas 
doenças humanas (SILVA et al., 2008).Isso se dá a partir de resultados que possam ser comparados 
entre espécies filogeneticamente próximas, como ocorre com humanos e diversos primatas não-
humanos (ANSMAN; MATHESON, 2005). 

Uma das formas de verificar um determinado perfil comportamental é através da 
aplicação de diferentes agentes estressores aos animais, para a obtenção de respostas, sejam elas 
fisiológicas ou comportamentais (SLOMAN, 2001; RIBEIRO et al., 2007).Tais agentes estressores 
podem ser diversos, provindos de fontes ambientais como iluminação variada, som aversivo, 
odores, variação de temperatura, oportunidades de alimentação e ambiente espacial reduzido. 
Assim, o estudo do estresse tem sido algo de interesse em diversas pesquisas e tem demonstrado 
uma série de respostas adaptativas dos animais a partir de comportamentos estereotipados 
agregados a dados hormonais. Esta tem sido uma forma bastante eficaz na validação de modelos 
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animais referentes a análise de como estes podem lidar e adaptar-se a diferentes variações 
ambientais, incluindo aquelas referentes a restrição ou ampliação de área no ambiente de cativeiro 
onde o animal está situado. (MORGAN; TROMBORG, 2007).  

A ativação dos sistemas de resposta ao estresse, conhecidos como sistemas alostáticos, é 
algo comum no mundo animal e possibilita uma resposta imediata às adversidades do meio, fazendo 
com que o indivíduo tenha maiores chances de sobrevivência retomando os seus níveis 
homeostáticos normais (MCEVEN, 2000). 

A variação ambiental em que um determinado animal se encontra revela um pouco mais 
sobre o quanto determinados limites condicionados a ele podem ser estressantes, e isso pode ser 
mensurado de acordo com a análise da frequência de determinados comportamentos executados por 
ele. O “elemento de frustração” em muitas situações é detectado em circunstâncias onde o espaço é 
limitado. Por sua vez, estes comportamentos frustrantes, que muitas vezes servem como forma de 
amenizar o estresse,variam de acordo com a espécie (BROOM, 1991). 

A espécie Callithrix jacchus (LINNAEUS, 1758), conhecida como sagui comum,tem 
sido utilizada em estudos relacionados ao estresse. Ela apresenta comportamentos bastante 
conhecidos como piloereção, autocatação e macacão de cheiro (STEVENSON; POOLE, 
1978).Esses comportamentos tem sido a base de estudos que tem objetivado determinar a resposta 
ao estresse nessa espécie, sendo considerados fontes para a análise de diferentes respostas referentes 
a restrição espacial e convívio social (CUI, 1996; RIBEIRO et al., 2007; BARBOSA; MOTA, 
2004). Apesar de sua empregabilidade na atuação de agentes estressores de respostas a fatores 
(individuais e sociais) a partir da análise de seus níveis comportamentais como decorrência de 
determinadas patologias, ainda há poucos dados na literatura quanto a isso sobre esta espécie 
(GALVÃO-COELHO, 2008). 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo investigar como fêmeas adultas de 
sagui comum respondem, de forma comportamental, a situações de estresse em meio a variações 
espaciais para a contribuição na validação dessa espécie como modelo experimental em estudos 
relacionados às desordens mentais associadas ao estresse agregados a dados já presentes na 
literatura atual. 

 
MATERIAL E MÉTDOS 

 
Sujeitos experimentais  

 
Foram utilizadas cinco fêmeas adultas de sagui comum (Callithrix jacchus), 

provenientes do Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
A experimentação ocorreu no primeiro semestre do ano de 2012. Durante o estudo esses animais 
foram mantidos sob condições de alimentação e processo higiênico-sanitário de acordo com o 
protocolo adequado para a criação dessa espécie em cativeiro. 

 
Coleta de dados 

 
O trabalho incluiu três diferentes fases experimentais: Fase basal ou fase controle (FB), 

fase F1 e fase F2. Essas duas últimas funcionaram como agentes estressores. A Fase basal (FB) teve 
duração de 28 dias, durante os quais os animais foram mantidos em gaiolas individuais de alvenaria 
com medidas de 2,0 x 2,0 x 1,0 m com teto e parede posterior de tela de arame. Nela, a principal 
finalidade foi estabelecer um perfil comportamental para cada animal onde as coletas de dados 
foram realizadas em dias alternados, totalizando 14 dias de coleta. Na segunda fase, de ambiente 
novo (F1), os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com dimensões similares às das 
gaiolas da fase FB e as coletas de dados foram realizadas diariamente durante 7 dias. Na terceira e 
última fase, de ambiente novo com restrição espacial (F2), os animais foram transferidos para 

Anais do VIII SIC 1424

ISBN 978-85-7621-051-1



gaiolas novas com aproximadamente metade do tamanho das gaiolas usadas nas fases anteriores 
(FB e F1). As coletas de dados também foram realizadas diariamente no intervalo de 7 dias. No 
total, as coletas realizadas durante as três fases tiveram duração de 28 dias. 

A análise estatística foi realizada a partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon, 
utilizados para investigar possíveis variações dos comportamentos entre as fases. O valor de 
significância p foi fixado em p≤0,05. Para evitar influências do ritmo circadiano sobre os 
comportamentos dos animais, os dados comportamentais foram realizadas sempre no horário entre 
as 6:30 - 9:00h da manhã. Adotando-se o etograma de Stevenson e Poole (1978), os 
comportamentos analisados foram os de autocatação, marcação de cheiro e piloereção. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Analisando como as fêmeas responderam às mudanças de ambiente físico, foram 

verificadas variações nas frequências da marcação de cheiro (ANOVA de Friedman: x²= 18,84 p= 
0,001), ocorrendo reduções na fase F2 com relação à fase FB (Wilcoxon z= -3,528 p= 0,001) e com 
relação à fase F1 (Wilcoxon z= -3,846 p= 0,001). Não houve diferença significativa entre a fase FB 
com a fase F1 (Wilcoxon z=-0,569 p= 0,570) (Figura 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também foi observado para as fêmeas variações nas frequências de piloereção ao longo 

das fases (ANOVA de Friedman: x²= 14,98 p= 0,001). Inicialmente, não houve diferença 
significativa entre a fase FB com a fase F1 (Wilcoxon z= -0,831 p= 0,406), mas houve redução na 
frequência deste comportamento na fase 2, quando comparada à da fase FB (Wilcoxon z= -3,249 
p=0,001) e à da fase F1 (Wilcoxon z= -3,455 p= 0,001) (Figura 2). 

 
 
 

Figura 1: Frequências de marcação de cheiro em fêmeas de C. jacchus durante a mudança 
de ambiente físico. FB= fase basal, F1= mudança de gaiola sem restrição ambiental e F2= 
mudança de gaiola com restrição ambiental. *FB= diferença significativa entre a 
respectiva fase e a(s) fase(s) ao lado do *; ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p<0,05. 
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 Quanto à autocatação das fêmeas, não foram registradas variações significativas no 

tempo utilizado para esse comportamento entre as três distintas fases (Friedman: x²= 0,706 p= 
0,703) (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Frequências de piloereção em fêmeas de C. jacchus durante a mudança de 
ambiente físico. FB= fase basal, F1= mudança de gaiola sem restrição ambiental e F2= 
mudança de gaiola com restrição ambiental. *FB= diferença significativa entre a 
respectiva fase e a (s) fase(s) ao lado do *; ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p<0,05. 
 

Figura 3: Tempo de duração de auto-catação em fêmeas de C. jacchus durante a 
mudança de ambiente físico. FB= fase basal, F1= mudança de gaiola sem restrição 
ambiental e F2= mudança de gaiola com restrição ambiental. *FB= diferença 
significativa entre a respectiva fase e a (s) fase(s) ao lado do *; ANOVA de Friedman e 
Wilcoxon, p<0,05. 
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Esses resultados apontam para a questão de que, em fêmeas, a transferênciado animal 
para um ambiente novo não é um fator preponderante para promover mudançascomportamentais. 
Porém, a mudança para um ambiente com restrição espacial exerce um efeito significativo nas 
respostas desses animais. Assim, a diminuição do tamanho do espaço físico provavelmente 
possibilitou a ativação do sistema nervoso autônomo desses animais, responsável pela modulação 
da resposta ao estresse e ansiedade (DETTLING, 2002). 

Santos et al. (2011), em experimento semelhante ao do presente estudo, porém 
utilizando machos ao invés de fêmeas, encontraram queos machos de C. jacchus reduziram os 
comportamentos de piloereção e autocatação quando foram transferidos da fase basal para um 
ambiente novo sem restrição espacial. Esses resultados diferem dos nossos, uma vez que as fêmeas 
não responderam significativamente à mudança entre essas fases, indicando que nessa espécie as 
modulações comportamentais em resposta ao estresse, a partir de modificações espaciais, podem ser 
sexualmente dimórficas. 

Nesse contexto, Saldanha et al. (2005)identificaram que fêmeas de saguis, quando 
transferidas de suas gaiolas e reunidas em díades isosexuais, demonstraram maiores níveis 
comportamentais (marcação de cheiro e piloereção) quando comparadas com machos, mostrando 
dessa forma que o fator limitante para desencadear a mudança comportamentalfoi primariamente a 
presença de indivíduo do mesmo sexo, enfatizando a forte influência das relações de dominância 
entre as fêmeas. No nosso estudo, o fator determinante para a alteração comportamental foi a 
restrição do espaço físico.  

Ainda, referente a modificações do ambiente físico a partir de restrição espacial, 
Kitchem e Martin (1996), registraram variações significativas quando submeteram vinte e quatro 
saguis (C. jacchus) alojados em díades heterossexuais em um experimento com variações no 
tamanho e complexidade das gaiolas. Verificaram, em cinco fases experimentais, mudanças 
comportamentais nos animais, onde os índices de comportamentos como esteriotipias e agressão 
diminuíram a partir do momento que estes foram transferidos de gaiolas pequenas e sem 
enriquecimento, para gaiolas maiores e mais complexas. Os resultados da pesquisa enfatisaram a 
importância da análise da variabilidade de comportamentos indicadores de estresse nesses animais, 
referentes a diferentes espaços onde são introduzidos, incluindo também mudanças de respostas 
relacionadas aos seus parceiros sociossexuais.    

Vários tipos de modificações comportamentais em fêmeas de C. jacchus foram 
estudadas, relacionadas a variadas modificações físicas e sociais, como alterações durante e após o 
período de gestação, respostas comportamentais e endócrinas em relação ao posto social, presença e 
separação do parceiro social (SALTZMAN et al., 1998; MELO et al, 2005; ZIEGLER et al, 2005; 
GALVÃO-COELHO, 2008). Os resultados encontrados no presente estudo podem somar aos 
estudos acima citados no sentido de contribuir para o entendimento de como esses animais podem 
se comportar e modular os seus comportamentos em detrimento de modificações fisiológicas e 
ambientais.  

 
 

CONCLUSÃO 
 
Fêmeas de C. jacchus quando submetidas a ambientes com restrição espacial, podem 

sofrer alterações diferenciadas de comportamentos indicadores de estresse, sendo essas respostas 
provenientes da ativação do sistema nervoso autônomo desses animais. Porém, quando submetidas 
a um ambiente novo sem restrição espacial, não apresentam modificações comportamentais 
significativas. Esses resultados corroboram pesquisas que mostram que as respostas desses 
indivíduos a esse tipo de agente estressor podem ser sexualmente dimórficas, e ainda podem 
contribuir para a validação dessa espécie como modelo animal potencial para pesquisas biomédicas 
referentes a investigações de patologias humanas relacionadas ao estresse.  
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RESUMO  
 
Estudo de natureza qualitativa que discute a resposta do trabalho em saúde para os problemas 
relativos ao processo saúde/doença dos usuários. Foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde da 
Família que é campo de Estágio da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN). Os participantes do estudo foram os usuários que aguardavam 
atendimento no interior da unidade e que tinham no mínimo três anos de vínculo com a instituição. 
Para coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, cujo constructo empírico foi 
submetido à análise sistematizada por Minayo (1999). O estudo evidenciou que a maioria dos 
usuários procura o serviço de saúde apenas em casos de doença. Apresenta como principais 
aspectos limitadores para o atendimento, a natureza do atendimento; a falta de 
equipamentos/infraestrutura e a quantidade de fichas distribuídas. Parte dos entrevistados afirmou 
conseguir resolver seu problema de saúde na UBSF, porém, alguns não obtiveram êxito referindo 
procurar resolver na UPA. Todos os entrevistados afirmaram que continuariam procurando esse 
serviço, assim como, recomendariam, caso não houvesse outra opção. Concluimos que a UBSF 
continua produzindo um servido centrado na doença, ofertado para uma demanda espontânea, em 
condições de oferta restritivas, sejam de recursos humanos, materiais e/ou organizacionais, ao 
alcance da resolutividade nos serviços. O desafio está em assegurar mudanças tanto através de uma 
maior participação efetiva nos espaços de saúde, quanto no modo de organizar e gerenciar os 
serviços de saúde em busca de qualidade e resolutividade no seu atendimento.  
 
PALAVRAS – CHAVE: Atenção Básica; Respostas aos problemas relativos ao processo 
saúde/doença; Trabalho em Saúde.  
 
INTRODUÇÃO 
 

O setor público no âmbito da saúde vem sendo marcado pela fragilidade na resposta aos 
problemas de saúde apresentados pelos usuários em função do caráter que o modelo de atenção vem 
assumindo, de forma hegemônica, se caracterizando pelo estilo médico-centrado do modelo liberal-
privatista, transformando a pessoa em objeto sobre o qual se instala a doença. 

Essa forma de produzir em saúde exigiu a necessidade de reorganização do modelo 
assistencial tradicional, culminando na implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, 
com base nos princípios e diretrizes da universalidade, equidade, integralidade, controle social, 
descentralização e resolutividade, representando avanços na qualidade da assistência e a garantia de 
acesso aos serviços de saúde de qualidade a toda a população (BRASIL, 2000). 

Como forma de aprofundar essas conquistas sociais e por não ter havido mudanças 
expressivas no modelo assistencial, várias propostas de mudanças, orientadas pelos princípios e 
diretrizes do SUS, vêm sendo implementadas ao longo do tempo, entre essas, a Estratégia Saúde da 
Família (ESF), que, através da integração das atividades desenvolvidas em um território, 
proporciona o enfrentamento dos problemas de saúde da população (BRASIL, 1997). 
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Logo, a mudança nos modos de produzir saúde se configura como uma estratégia de 
superação do modelo médico-hegemônico e implica na organização dos serviços de saúde de modo 
mais coletivo, com ações voltadas para uma assistência “usuário-centrada” e possibilita, 
consequentemente, a construção de vínculos e estreitas relações entre os trabalhadores e os usuários 
culminando em intervenções em saúde mais amplas que abrangem as necessidades individuais e 
coletivas.  

Nesse sentido, a realidade da produção em saúde, enquanto espaço de participação e 
representação de experiência de vida nos serviços de saúde, gera um campo favorável ao 
envolvimento dos usuários através da articulação entre saberes e o compartilhamento de 
conhecimentos onde os atores sociais constroem, junto com os trabalhadores de saúde, suas 
percepções, a partir de práticas vivenciadas nos serviços. Assim, considerar a dimensão subjetiva 
das práticas de saúde, do cotidiano dos usuários e trabalhadores favorece a ampliação de espaços de 
diálogo com diversos saberes e práticas proporcionando uma nova reflexão sobre as ações de saúde 
(PAIM; FILHO, 1998).  

Daí a importância da mudança no trabalho em saúde, para que as necessidades sociais 
sejam de fato percebidas, consideradas e atendidas, bem como a reflexão em torno da organização 
do processo de trabalho em saúde, que possibilita a identificação dos ruídos no cotidiano da 
assistência.   

No entanto, a nossa aproximação com a realidade dos serviços de saúde, por ocasião das 
práticas realizadas como discente da graduação em enfermagem, nos possibilitou identificar a 
permanência de uma prática ancorada no modelo hegemônico hospitalocêntrico, curativo e 
individual. Ao permanecer com esta organização, o trabalho em saúde não construiu os 
instrumentos de trabalho que possibilitem que as necessidades sociais sejam de fato percebidas, 
(re)conhecidas e atendidas.  

Essa realidade se constituiu em objeto de estudo cujo objetivo é discutir a resposta do 
trabalho em saúde para os problemas relativos ao processo saúde/doença dos usuários. 
Especificamente, identificar os problemas relativos ao processo saúde/doença dos usuários; 
identificar os limites e potencialidades para a resolução dos problemas e; estabelecer a relação entre 
as práticas produzidas pelos profissionais e a resolução dos problemas de saúde identificados. 

Com este estudo pretendemos contribuir com o debate em torno da temática, que é 
complexa e dinâmica. Esta característica nos permite inferir que não se trata de um estudo 
inacabado, mas um trabalho que deixa arestas e possibilidades para a exploração de novos temas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Estudo de natureza qualitativa, uma vez que esta modalidade possibilita, segundo 
Minayo (1999), a intersessão entre o significado e a intenção das ações no modo de relacionamento 
com a sociedade.   

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Básica de Saúde da Família que é campo de 
Estágio da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), por ser considerada como um dos melhores campos de inserção, bem como pelo vínculo 
já construído pela autora por ocasião das práticas nesta instituição.  

Participaram do estudo os usuários que aguardavam atendimento no interior da unidade 
nos dias reservados para a coleta de dados, que tinham no mínimo três anos de vínculo com a 
instituição e regularidade no uso do serviço. Dentre os 10 participantes entrevistados, o tempo de 
vínculo com a UBSF foi em média de 03 (três) a 20 (vinte) anos. Não participaram os usuários que 
não dispunham de tempo para realização da entrevista e aqueles que não possuíam vínculo com a 
instituição ou que possuíam, porém em tempo inferior a três anos.  

Para coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, realizada no dia 09 de 
Abril de 2012. A entrevista semi-estruturada foi escolhida por promover maior dinamicidade entre 
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pesquisador e entrevistado e esse encontro torna o conhecimento da realidade mais rico e 
problematizado devido as diferenças socioculturais (MINAYO, 1999). 

As entrevistas foram gravadas, em seguida, transcritas e os dados submetidos a análise. 
Para a análise usamos como referência a proposta sistematizada por Minayo (1999), cuja 
operacionalização ocorre em três momentos, ou seja, ordenação dos dados, classificação dos dados 
e análise final. 

No primeiro momento, ordenamos as entrevistas transcritas para a realização de uma 
releitura do material e organização dos relatos que conformaram o delineamento do mapa das 
descobertas por ocasião do trabalho de campo. A classificação dos dados foi realizada mediante 
leitura exaustiva dos textos construídos a partir das entrevistas, com o propósito de apreender as 
ideias relevantes que os atores tentaram expressar. Por fim, a análise final, momento em que 
estabelecemos um diálogo entre a realidade observada, os documentos institucionais e o referencial 
teórico construído.  

Ressaltamos que os usuários foram identificados com o pseudônimo “entrevistado”, 
seguido de numeração de 1 (um) à 10 (dez), como forma de garantir o sigilo, atendendo a 
recomendação da Resolução 196/96 (BRASIL, 1996), assim como, a realização das entrevistas foi 
acompanhada por um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado por todos os 
usuários participantes do estudo. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
UERN (CEP/UERN), com CEP de n° 088/11. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise das discussões permitiu a identificação de quatro categorias organizadas de 
acordo com o conteúdo extraído no decorrer da entrevista: Fatores que determinam a procura pelo 
serviço; Opinião dos usuários com relação ao atendimento na UBSF; A busca dos usuários pela 
resolutividade no atendimento aos problemas de saúde; O papel do usuário na definição de 
estratégias que asseguram a resolutividade para o problema relativo ao processo saúde/doença. 
 
Fatores que determinam a procura pelo serviço 

Dentre os fatores que determinam a procura pelo serviço, os usuários entrevistados, em 
geral, procuram o serviço em busca de consulta médica e/ou de enfermagem, bem como para 
receber medicamento, conforme podemos observar no depoimento a seguir. “Para clinico geral, 
gripe, virose, essas coisas que aparece, só venho quando estou doente” (ENTREVISTADO 1).    

A fala é reveladora que dentre os serviços ofertados nas UBSF’s, o atendimento médico 
é um meio pelo qual a sociedade busca as respostas aos seus problemas de saúde. Dessa forma, 
prevalece uma organização dos serviços de saúde centrada na doença e no atendimento individual, 
desconhecendo o homem na sua integralidade. Este fato nos remete a reflexão em torno dos limites 
das estratégias, adotadas pelas UBSF’s, para enfrentamento dos problemas relativos ao processo 
saúde/doença.  
 
Opinião dos usuários com relação ao atendimento na UBSF 

No momento em que os usuários expressam sua opinião com relação ao atendimento na 
UBSF, adotam como parâmetros as condições de estrutura, instalações e equipamentos disponíveis 
na Unidade. Assim, entre os entrevistados, alguns conseguiram identificar benefícios em relação a 
essas condições após uma reforma realizada há alguns anos na UBSF que, além de melhorar a 
estrutura física, ainda obtiveram-se materiais novos, conforme observamos na fala a seguir. “Agora 
a estrutura tá ótima depois que aumentou, veio coisas novas, cadeiras” (ENTREVISTADO 3). 

Esta fala nos revela que, ainda, prevalece em alguns usuários, uma concepção ingênua 
da realidade no sentido de relacionar atendimento de qualidade com reforma na estrutura física. Não 
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estamos com essa reflexão afirmando que não é um aspecto a ser considerado na avaliação da 
qualidade da atenção e, consequentemente, na resolutividade do serviço. Mas não é o único critério.  

Entretanto, outros usuários entrevistados afirmam em seus depoimentos que a falta e/ou 
a má qualidade das condições de estrutura e equipamentos na UBSF dificultam e até impedem a 
realização do atendimento como podemos observar na fala seguinte. “[...] quando eu posso eu vou 
[para um serviço] particular. Mas eu vim fazer prevenção aqui, eu achei esquisito, a porta não tinha 
tranca, a médica puxou mais a mesa pra segurar a porta” (ENTREVISTADO 9).  

A fala nos possibilita inferir que a disponibilidade de recursos materiais não assegura 
por completo uma boa qualidade no atendimento, como argumenta Merhy (1997), corrigir apenas 
os procedimentos organizacionais e financeiros dos serviços de saúde não é suficiente uma vez que, 
a relação entre o profissional e o paciente, assim como, o modo de operar o trabalho em saúde são 
obstáculos que tem que ser vencidos.  

Outro aspecto apresentado pelos usuários entrevistados no que se refere ao atendimento 
da UBSF diz respeito ao funcionamento e organização da Unidade. Os entrevistados fizeram 
referência, principalmente, às orientações acerca da rotina da UBSF e ao modo como é realizado o 
atendimento, apresentando opiniões divergentes sobre a temática. Alguns usuários estão satisfeitos 
com o funcionamento da Unidade, conforme demonstra a fala a seguir. “Quando precisa marcar um 
exame, sempre orientam que tem que trazer o cartão do SUS, o horário e os dias” 
(ENTREVISTADO 1). 

Porém, identificamos outros usuários, que representam a maioria dos entrevistados, com 
uma certa insatisfação com o atendimento da Unidade, o que compromete a qualidade do serviço 
produzido, como expressa a fala seguinte. “Não é bom. Teve um dia que eu esqueci meu cartão da 
família, aí disse pra mulher do SAME: - Mulher eu esqueci meu cartão. [...] Essa pessoa [A 
atendente do SAME] ficou muda, muda, muda... E eu esperando cansada de tá em pé.” 

Esse depoimento expressa que a falta e/ou ineficiente comunicação compromete a 
assistência prestada no serviço e pode ser considerado como um dos entraves para resolutividade 
dos problemas de saúde que chegam à UBS. Beck et al. (2007), acrescenta que a comunicação 
realizada de forma inadequada pode resultar em dificuldades de relações interpessoais nos serviços 
de saúde e por isso deve ser colocada em constante avaliação no processo de trabalho em equipe. 

Ao lado deste aspecto, os usuários fazem referência ao tempo que aguardam para o 
atendimento na UBS. Eles são unânimes ao afirmar que esperam o atendimento em torno de 2 
(duas) horas ou mais, conforme depoimento que segue. “No caso de hoje, eu cheguei de uma hora 
[já eram 16 horas], mas minha ficha era a 12 aí eu tô esperando.” (ENTREVISTADO 8)          

O depoimento nos faz refletir que precisamos disponibilizar um tempo tolerável de 
espera para o atendimento torna-se uma ação difícil, porém, deve-se considerar que o longo período 
de espera pode ser entendido como uma atitude de desrespeito por parte dos profissionais para com 
os usuários e ainda, implicar nos seus direitos como cidadãos. (SANTOS, 2008).  

Diante do exposto, é possível questionar: Que tipo de qualidade de atendimento estão os 
serviços de saúde preparados para ofertar, considerando o usuário que precisa chegar às cinco horas 
da manhã para recebimento de fichas, enfrentar filas, esperar ainda pelo menos duas horas em uma 
sala de espera e que, por vezes, não recebe a assistência adequada por falta de 
material/estrutura/instrumentos? Consideramos esse atendimento de qualidade? 
 
A busca dos usuários pela resolutividade no atendimento aos problemas de saúde  

A busca dos usuários pela resolutividade no atendimento aos problemas de saúde foi 
norteada por questões que indiquem os aspectos que implicam na ausência de resolutividade do 
serviço e os que possibilitam o seu alcance. Os entrevistados expressaram suas opiniões apontando 
dificuldades e facilidades que encontram no acesso aos serviços de saúde.  

No que se refere às dificuldades enfrentadas no atendimento na UBSF as opiniões são 
divergentes. Alguns entrevistados afirmaram não enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Outros 
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usuários referem dificuldades relativas ao horário de distribuição e quantidade de fichas disponíveis 
para o atendimento, bem como em relação ao atendimento e as orientações educativas. Estas 
dificuldades nos fazem refletir sobre a configuração que está assumindo o acesso ao serviço de 
saúde considerando que a Atenção Básica se constitui em porta de entrada do sistema. 

Nesse sentido, nos questionamos: O serviço está oferecendo fácil acesso? Em termos 
geográficos como ocorre esse acesso? O horário de funcionamento é adequado à população? O 
sistema de distribuição de fichas está dando conta da demanda? O que a população está achando 
dessa forma de acesso, é conveniente? 

Essas dificuldades de acesso apresentam desdobramentos na resolução dos problemas, 
conforme podemos observar no depoimento a seguir. 

[...] em 2009 o médico me encaminhou, em janeiro, pra um cardiologista e esse 
encaminhamento quando vim conseguir foi em agosto, agora isso porque acontecia de eu 
chegar e dizer que tinha marcado, mas já tava cheio [...]. Aí no dia que eu consegui, 
simplesmente a moça disse "- A senhora não vai poder se consultar porque a senhora não 
trouxe o cartão do SUS.” Eu fiquei muito triste, porque eu sei que era necessário, mas pra 
esse negocio de levar o cartão isso teria que ser trabalhado muito de sempre pedir, porque 
daqui que as pessoas tenham a convicção de ter que ter o cartão. [Aí a senhora não 
conseguiu fazer a consulta?] Não consegui porque se ela tivesse me dado pelo menos um 
tempo de eu ir em casa pegar, mas não, aí eu disse "- Meu Deus, depois de tanto tempo eu 
tentando", mas a moça ficou só lá olhando uns papéis e eu saí (ENTREVISTADO 6). 

O depoimento revela que as relações entre profissionais e usuários são permeadas por 
tensões diante da imposição burocrática. Deixar-se guiar apenas pela burocracia e pelas normas 
impostas no serviço faz com que o profissional não reconheça esse espaço como possibilidade de 
diálogo e construção social e não alcançará a resolução para as necessidades de saúde do usuário 
(CECCIM, 2009). 

Esta forma de organização dos serviços determina a busca do usuário por outro serviço, 
ao qual não está vinculado, para resolver o seu problema. A fala a seguir é emblemática desta 
situação. 

Faz um tempo que eu sinto uma dor aqui debaixo das costelas pra cá, aí eu vim pro médico 
e ele pediu uma ultrassom abdominal que podia ser vesícula. Aí bati e não deu vesícula, 
tava tudo bem. Aí foi e pediu uma endoscopia, eu disse "- Eu não vou bater que não tem 
nada a ver uma dor aqui com o estomago aqui" Aí fui e procurei outro médico, lá na 
'comunidade' [Outro posto de saúde] aí a médica disse "- Eu vou passar essa medicação pra 
você, se você não ficar boa você procure um médico cirurgião porque pode ser apendicite.” 
Aí eu fui tomei o remédio e também não obtive resultado. Mas agora já é outro médico, aí 
eu fui e voltei pra ele, aí ele foi e pediu um raio X da coluna, podia ser a coluna, bati e 
também não deu nada, aí eu fui e deixei de mão. [Faz quanto tempo?] Foi o ano passado. [A 
senhora ainda sente essa dor?] Sinto (ENTREVISTADO 1). 

A fala é reveladora da frequência com que são utilizados, pelos serviços de saúde, 
procedimentos semelhantes para a resolução de problemas em diferentes indivíduos. Diferentes 
indivíduos requer intervenções igualmente diferentes, uma vez que os indivíduos apresentam 
necessidades diferentes. Ao uniformizar os procedimentos, os problemas relativos ao processo 
saúde/doença são enfrentados na sua aparência uma vez que ocorre, apenas, a minimização 
temporária dos sinais e sintomas referidos pelo usuário (DEGANI, 2002). 

Diante dessa realidade, o serviço mais procurado quando não se consegue resolver o 
problema na UBSF, segundo os entrevistados, são as Unidades de Pronto Atendimento – UPAS. 
Por vezes, até mesmo preferem ir a esse serviço sem ao menos terem mantido o primeiro contato 
com os serviços de Atenção Primária, onde o seu problema poderia ter sido solucionado. 

Quando a população não encontra uma resposta positiva para o seu problema no âmbito 
da UBSF, ela recorre aos outros níveis de assistência mais complexos em busca de solução. Desse 
modo, enfraquece a finalidade da Estratégia Saúde da Família, reforçando assim a organização dos 
serviços baseada no modelo biomédico para resolução das necessidades de saúde da população 
(FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).  
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Na opinião dos entrevistados foram apresentados vários aspectos que interferem na 
resolução dos problemas de saúde em nível de UBSF. Dentre eles, o tipo de atendimento; a falta de 
equipamentos e de infraestrutura; ausência de médicos para atendimento; e ainda, a quantidade de 
fichas distribuídas para consulta médica e a forma como são distribuídas. O depoimento a seguir é 
bastante significativo. “Eu acho que o médico pra mim [...] o dever dele é de examinar, porque 
devido esse tempo todinho que eu venho pra cá eu fui examinada só uma vez. Porque eu acho que o 
médico é aquele que você diz que tá sentindo uma dor e ele lhe examina. [...]” (ENTREVISTADO 
1). 

Esse relato expressa o desafio que necessita ser enfrentado pelos serviços de saúde, ou 
seja, (re)pensar as práticas tendo como eixo norteador a integralidade da atenção. Significa 
considerar, não somente, o conhecimento clínico da doença, mas também, a intersubjetividade de 
cada sujeito a partir da interação e diálogo com o outro (MATTOS, 2004). 

Esse desafio é evidenciado no momento em que os entrevistados sugerem a melhoria na 
qualidade do atendimento como proposta para resolução dos problemas, conforme visualizamos na 
fala a seguir. “Eu acho assim que o que poderia é dá mais assim um atendimento atencioso [...] ter 
aquela preocupação "Você conseguiu? tá dando certo?" Ser uma coisa mais cuidadosa. Eu acho que 
tem que ser dessa forma, você se sente mais assistido não é?” (ENTREVISTADO 6). 

Podemos apreender que, a medida que as expectativas e as necessidades de saúde de um 
indivíduo são alcançadas, no momento em que recorrem aos serviços, a satisfação gerada irá refletir 
na qualidade da assistência que compreenderá desde a entrada até a saída desse usuário da unidade 
básica (JUNQUEIRA e AUGE, 1995).  

No entanto, mesmo diante da insatisfação com o serviço de saúde, alguns entrevistados 
afirmaram que continuariam procurando o serviço público, pois não teriam outra opção como, por 
exemplo, os serviços privados de saúde. De igual modo, recomendariam o serviço somente nos 
casos em que o usuário não tenha condições de fazer uso do serviço privado, conforme podemos 
observar no depoimento a seguir. “Eu acho que se cada uma pessoa pudesse fizesse particular. [...] 
As vezes eu fico pensando, meu Deus, meu contra-cheque é descontado 155 reais e quando eu 
procuro [atendimento] as pessoas olham pra mim e parece assim que eu tô pedindo” 
(ENTREVISTADO 6). 

Porém, outros usuários afirmam que recomendam o serviço público de saúde, como 
podemos ver na fala seguinte: “[...] esse meu amigo quando apareceu as manchas nele eu vi logo e 
chamei ele pra vim pra cá pra o pessoal avaliar ele, aí ele tá fazendo o tratamento aqui e tá dando 
certo [Tratamento de Hanseníase]” (ENTREVISTADO 10). 

Desse depoimento, podemos apreender que alguns usuários acreditam na resolutividade 
dos serviços de saúde, embora revele a necessidade de discutir acerca da concepção sobre o modelo 
assistencial em saúde que permeia o imaginário dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores.  

Corroborando com esse debate, Carvalho (1993) acrescenta que a medicina norte-
americana, a qual insistimos em imitar, gasta 3.250 dólares "per capita" somente em recursos da 
saúde, o que equivale ao dobro de nosso PIB "per capita" e, mesmo assim, falta assistência para 40 
milhões de norte-americanos, sem sequer ser considerada, por eles, uma assistência de melhor 
qualidade. Continuando, apresenta os seguintes questionamentos: 

Podemos colocar os pés no chão e ver o modelo que nos é possível enquanto tivermos 
pouco mais de 2000 dólares "per capita" para cuidar de todas as nossas necessidades: 
alimentação, transporte, habitação, educação, vestuário, cultura, lazer, etc., etc.? 
Teimaremos ainda por muito tempo em lutar contra um modelo: hospitalocêntrico, 
medicamentalizado, baseado em especialistas e equipamentos sofisticados (alguns deles 
proibidos ou fora de uso em seus países de origem)? (CARVALHO, 1993). 

O papel do usuário na definição de estratégias que asseguram a resolutividade para o 
problema relativo ao processo saúde/doença. 

No que se refere ao papel do usuário na definição de estratégias que assegurem a 
resolutividade para o problema relativo ao processo saúde/doença, a maioria dos entrevistados 
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afirmou não participar de nenhum tipo de reunião, movimentos e/ou associações, ou qualquer forma 
de encaminhar sugestões para resolver os problemas de saúde da comunidade. Apenas 01 (um) 
participante é membro do Conselho Municipal de Saúde e mostrou-se bastante questionador do 
serviço produzido pela UBSF, conforme observamos no depoimento a seguir.  

[...] Tinha uma televisão velha aqui [se referindo a UBSF] e tiraram, botaram uma nova, 
tela plana, com o comercial da prefeitura e um dia eu cheguei aqui e questionei, falei: A 
gente não precisa disso não, a gente precisa de mais cota, não uma televisão de plasma. [...] 
E aqueles que não questionam? Esses são os que sofrem mais. Eu questiono, por que não 
tem remédio? [...] Essa semana eu que não fui atendida, eu tomei 3 caixas de comprimido 
porque foi uma colega minha que me deu (ENTREVISTADO 5). 

O depoimento nos possibilita inferir que a participação do usuário nas definições de 
estratégias que assegurem resolutividade ao problema relativo ao seu processo saúde/doença, ainda 
é muito tímida, embora tenha crescido consideravelmente o nível de participação com a 
institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Os usuários de um modo geral temem 
questionar a qualidade do serviço produzido pela UBSF, considerando que não dispõem de 
condições financeiras para recorrerem a outro tipo de serviço.  

O desafio está em ampliar e fortalecer a sua participação, na perspectiva de que 
assumam o papel de protagonista no serviço de saúde, como forma de obter respostas efetivas, 
coerentes com a realidade na qual estão inseridos e em espaço de tempo com o mínimo de 
previsibilidade possível. Mas, cientes de que toda mudança é processual e que cada envolvido 
apresenta um tempo de maturação próprio. 

Gohn (2004, p. 05), nos envolve em uma reflexão a partir do pensamento de Dewey: 
“Só é experiência o que refletimos, o que aprendemos. O que se sedimenta na memória. É aquilo 
que vem alimentar o sonho, a utopia, a esperança, a ilusão.” 
 
CONCLUSÃO 

 
O estudo nos possibilitou apreender que a opinião dos usuários se mostra como a forma 

mais fidedigna para descrever como está se configurando o cotidiano dos serviços de saúde, uma 
vez que são eles que vivenciam esses serviços e, consequentemente, a capacidade resolutiva diante 
dos problemas relativos ao seu processo saúde/doença. 

A USF continua produzindo um servido centrado na doença, ofertado para uma 
demanda espontânea, em condições de oferta restritivas, sejam de recursos humanos, materiais e/ou 
organizacionais, ao alcance da resolutividade nos serviços. O desafio está em assegurar mudanças 
tanto através de uma maior participação efetiva nos espaços de saúde, quanto no modo de organizar 
e gerenciar os serviços de saúde em busca de qualidade e resolutividade no seu atendimento.  
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