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EDITORIAL

Prezado leitor, é com grande satisfação que divulgamos a décima oitava edição, volume dois, da
Revista UNINGÁ Review.

UNINGÁ Review recebeu a estratificação B4 pelo sistema QUALIS CAPES, após a avaliação das
edições anteriores, desde o ano de 2010.
Desde o dia 01/07/2013, a Revista UNINGÁ Review passou a ser distribuída pela Master Editora,
adotando o formato Open Access Journal (Revista Científica de Acesso Aberto) que garante a
manutenção do acesso irrestrito e gratuito aos artigos publicados. Os autores não terão nenhum custo
financeiro para submissão e a subsequente análise do manuscrito pelo conselho editorial do periódico.
Entretanto, caso um manuscrito seja aceito para publicação, o autor responsável (autor de
correspondência) confirmará o interesse pela publicação realizando o pagamento de uma taxa de
publicação, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em função dos custos relativos aos
procedimentos editoriais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos autores dos trabalhos que abrilhantam esta edição e
para convidar aos autores de trabalhos científicos que se enquadram em nosso escopo editorial para o
envio de seus artigos para nossa análise ad hoc, visando o aceite de sua obra para publicação em uma das
edições futuras da Revista UNINGÁ Review.

Boa leitura! Mário dos Anjos Neto Filho
Editor-Chefe

Dear reader, we are pleased to release the eighteenth edition, volume two, of the Journal UNINGÁ
Review.

UNINGÁ Review received the concept of stratification B4 by QUALIS CAPES system, according to the
evaluation of the previous editions, since 2010.

Since july, 01, 2013, the UNINGÁ Review Journal became distributed by Master Publisher, adopting
the format Open Access Journal that ensures the free and unrestricted access to published articles. The
authors have no financial cost to any submission and subsequent analysis of the manuscript by the editorial
board of the journal. However, if a manuscript is accepted for publication, the mailing author can confirm
the interest in publishing by the payment of a publication (R$ 150,00 - one hundred fifty Reais), according
to the costs relating to the procedures editorials.

We take this opportunity to thank the authors of the works that brightens this issue and to invite the
authors of scientific papers that fit with our editorial scope to send your articles to our ad hoc aiming at
acceptance of your paper for publication in a future issue of the Journal UNINGÁ Review.

Happy reading! Mario dos Anjos Neto Filho
Editor-in-Chief

A c a d e m i a d o s a b e r
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USO DE PSICOTRÓPICOS POR ALUNOS
DO ENSINO SUPERIOR

USE OF PSYCHOTROPIC BY STUDENTS IN HIGHER EDUCATION

DIENIFER WANSCHER1, GEISA PERCIO PRADO2*, JUCIMAR FRIGO3

1. Acadêmica do curso de graduação em Psicologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, bolsista PIBIC – UNOESC
Xanxerê; 2. Bióloga, Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, Docente do
curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC; 3. Enfermeira, Mestre Terapia Intensiva. Docente
do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC.

* Rua Voluntários da Pátria, 1560-E, Esplanada, Chapecó, Santa Catarina, Brasil. CEP: 89812-583. biologageisa@gmail.com

Recebido em 22/03/2014. Aceito para publicação em 27/03/2014

RESUMO
Esta pesquisa foi realizada através do questionário Alcohol,
Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST),
desenvolvido por um grupo internacional de pesquisadores
incentivados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apli-
cado aos alunos de graduação do ensino superior de uma uni-
versidade no oeste do estado de Santa Catarina, Brasil. A aná-
lise dos dados foi de conteúdo. O questionário foi aplicado em
sala de aula para 301 estudantes no período de 01 à 30 de
agosto de 2013. Identificou-se que a maioria dos universitários
são adultos jovens, do sexo feminino e a droga psicotrópica
mais utilizada por esse grupo foi o álcool com 83,72% (n=252),
o tabaco com 23,26% (n = 70), e a maconha 6,98% (n = 21),
outras drogas também foram citados como inalantes, cocaí-
na/crack, hipnóticos/ sedativos, alucinógenos, anfetaminas ou
êxtase e opioides, porém com um menor consumo. Pode-se
sugerir indícios de influência do ambiente universitário para o
consumo abusivo de substâncias psicoativas, o que denota me-
didas emergentes de prevenção ao uso destas substâncias, cor-
roborando com a qualidade de vida destes estudantes e preve-
nindo assim uma posterior dependência química.

PALAVRAS-CHAVE: Psicotrópicos, universitários, vulne-
rabilidade.

ABSTRACT
This study was done using the Alcohol, Smoking and
Substance Involvement Screening Test (ASSIST ques-
tionnaire, 2002), that was developed by an international
group of researchers encouraged by the World Health
Organization (WHO) and applied to undergraduate stu-
dents in higher education at a university in the western
state of Santa Catarina, Brazil. The analysis held about
the data was of content. The questionnaire was adminis-
tered in classroom to 301 students during the month of
August 2013. It was found out that most college students
are young adults, female and psychotropic drugs detect-
ed to be the most used by this group was the alcohol
83,72% (n=252), tobacco 23,26% (n=70), marijuana

6,98% (n=21), other drugs were also realized, such as
inhalants, cocaine/crack, hypnotics/sedatives, hallucino-
gens, amphetamines or ecstasy pills ad opioids, but with
less consumption. It is possible to realize evidence of
influence of the college environment for the use of psy-
choactive substances, what highlights the need of urgent
actions to prevent the use of such substances, supporting
the quality of life of students and thus, preventing a sub-
sequent addiction.

KEYWORDS: Psychotropic drugs, college students, vulnera-
bility.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil a prevalência ao uso de drogas entre os jo-

vens tem aumentado cada vez mais1,2. Esse aumento
reflete-se no meio universitário onde o uso de psicotró-
picos é bem difundido, mesmo sendo a classe que mais
tem informações sobre atemática3.

Na tentativa de elucidar alguns dos fatores associa-
dos ao uso de drogas pelos universitários, observou-se
que a prevalência de uso é maior entre os que não pos-
suem uma religião e cujo rendimento familiar é mais
alto4.

Droga é qualquer substância não produzida pelo or-
ganismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou
mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu
funcionamento. Uma droga não e por si só boa ou má,
existem substâncias que são usadas com a finalidade de
produzir efeitos benéficos como o tratamento de doenças
e são consideradas medicamentos. Mas existem também
substâncias que provocam malefícios à saúde, os veneno
ou tóxicos, é interessante como a mesma substância po-
de ser funcionar como medicamento em algumas situa-
ções, e como tóxicos em outras. Droga, narcótico, Psico-
trópicos, entorpecente ou estupefaciente são termos que
denominam substâncias químicas que produzem altera-
ções dos sentidos5.
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A questão do envolvimento das pessoas com o uso de
psicotrópicos vai além da simples busca dos efeitos des-
sas substâncias. Diversas causas para o uso de drogas
podem ser consideradas: a disponibilidade destas subs-
tâncias, a imagem ou a ideia que as pessoas fazem a
respeito das drogas, as características de personalidade,
o uso de substância por familiares ou amigos, os ambi-
entes os quais estas pessoas frequentam, o baixo custo, a
pressão que às vezes sofrem pelos grupos e assim por
diante, por isso tudo e muito mais que o consumo está
aumentando cada vez mais6.

A droga mais utilizada por universitários é comu-
mente o álcool, mas outras drogas como a maconha e
inalantes também apareceram durante as pesquisas.
Quanto às consequências da disseminação das drogas no
meio acadêmico, algumas estatísticas sugerem que o
prejuízo pessoal é maior entre os estudantes que conso-
mem drogas alucinógenas, maconha, solventes e cocaína
do que entre aqueles que consomem somente álcool7.

Muitos estudantes veem nos psicotrópicos um refú-
gio, quando estão finalizando o curso é um meio de fugir
do estresse do trabalho que muitas vezes se tornam exa-
ustivos, e quando estão iniciando na faculdade, os cha-
mados (calouros) eles encontram no uso de psicotrópicos
uma maneira de se “enturmar”, e isso faz com que o uso
nas universidades entre estudantes aumente cada vez
mais.

O termo droga, presta-se à várias interpretações, mas
ao senso comum é uma substância proibida, de uso ilegal
e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe as funções, as
sensações, o humor e o comportamento. As drogas Psi-
cotrópicas, também conhecidas como substâncias psico-
ativas, alteram o funcionamento cerebral, e causam mo-
dificações no estado mental, no psiquismo, as drogas
podem ser classificadas como depressoras, estimulantes
ou perturbadoras, conforme os efeitos aparentes que
causam no sistema nervoso central8.

Em se tratando dos efeitos das substâncias psicoati-
vas dependendo do contexto, ser inofensiva ou apresen-
tar poucos riscos, mas também pode assumir padrões de
utilização altamente disfuncionais, com prejuízos bioló-
gicos, psicológicos e sociais. Isso justifica os esforços
para difundir informações básicas e confiáveis a respeito
de um dos maiores problemas de saúde pública que afeta,
direta ou indiretamente, a qualidade de vida de todo ser
humano9. Como vimos, o problema das drogas vem de
muitos séculos atrás e nos afeta até hoje, aumentando a
cada ano, e fazendo mais vítimas, portanto precisamos
cada vez mais divulgar informações para assim tentar
melhoras a vida de todos os indivíduos.

Norteados por pesquisas que identificam o uso abu-
sivo de substâncias psicotrópicas por estudantes univer-
sitários, buscou-se identificar quais são as substâncias
psicotrópicas mais utilizadas pelos universitários na re-
gião oeste do Estado de Santa Catarina, para posterior-

mente propor ações de promoção à saúde.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi de abordagem qualitativa de natureza

exploratória descritiva, tendo como proposta identificar
quais substâncias psicotrópicas são mais utilizadas pelos
universitários na região oeste do Estado de Santa Cata-
rina.

A pesquisa exploratória abrange a etapa de escolha
do assunto de investigação, de delimitação do problema,
de definição do objeto e dos objetivos de construção do
marco teórico conceitual, além dos instrumentos de co-
leta de dados e da exploração do campo10.

Os questionários foram aplicados no período de 01 a
30 de agosto de 2013 com uma população de 310 uni-
versitários incluindo alunos do curso de graduação de
Psicologia, Agronomia, Zootecnia, Educação Física,
Educação Especial, Pedagogia, Ciências Contábeis, Di-
reito, Arquitetura, Artes Visuais, Designer, Administra-
ção. Utilizou-se a versão virtual do questionário Alcohol,
Smoking and Substance Involvement Screening Test
(ASSIST), desenvolvido por um grupo internacional de
pesquisadores incentivados pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), é de fácil aplicação e simples compre-
ensão do respondente, constituído originalmente por oito
questões referentes ao uso do tabaco, álcool, Cannabis
sativa, cocaína, anfetamina, inalantes, sedativos, aluci-
nógenos, opiáceos e outras substância. É instrumento
confiável e válido para a detecção do uso de drogas. As
questões foram respondidas em tempo médio de 10 mi-
nutos.

Como critérios de inclusão para a pesquisa utili-
zou-se as variáveis: ser universitário e ter acima de 18
anos. Como critérios de exclusão da pesquisa foram uti-
lizados as variáveis: menores de 18 anos, não estar em
pleno gozo de suas faculdades mentais, não concordar
em participar do estudo ou não assinar o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido o qual assegura a confi-
dencialidade e o anonimato das informações prestadas.

A margem de segurança desta pesquisa é de 95%, is-
so significa que se repetida a amostra usando a mesma
metodologia, de cada 100 entrevistas, 95 estariam dentro
da margem prevista. Com margem de erro de 5,357
pontos percentuais.

Essa pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP UNOESC/HUST através do parecer
consubstanciado nº 05456612.0.0000.5367.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados apresentados fazem alusão a 310 universi-

tários questionados durante o mês de agosto de 2013 em
uma universidade do oeste do Estado de Santa Catarina.

Conforme mostra a Tabela 1, aproximadamente 70%
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dos entrevistados são do sexo feminino, a idade predo-
minante foi entre 16 e 24 anos com 76, 41%. Estes dados
corroboram com pesquisas já realizadas11 que também
foi encontrado nas universidades um maior número de
estudantes do sexo feminino.
Tabela 1. Perfil sócio-demográfico dos universitários.

N %

Sexo
Masculino 92 30,56

Feminino 209 69,44

Idade
16 a 24 230 76,41
25 a 29 35 11,63

30 a 39 24 7,97
40 a 49 11 3,65

Acima de 50 1 0,33

Grau de instrução
Analfabetos 0 0
Ensino Fundamental 0 0

Ensino Médio 280 93,02
Superior 21 6,98
Fonte: As autoras, 2014.

Em se tratando da Tabela 2, pode-se constatar que
mais de 82% (n = 252) dos estudantes fazem o uso de
álcool, isso acontece, pois o álcool é uma droga lícita e
de fácil acesso, e o meio universitário, os ambientes aos
quais os mesmos frequentam dão ainda mais condições
para este uso, não obstante o contexto cultural também o
fato de muitas vezes estarem longe de casa, da família,
morando sozinhos, aumenta ainda mais este uso, como
os estudantes sentem-se menos vulneráveis ao abuso do
álcool, os prejuízos decorrentes do abuso podem não ser
percebidos até que haja uma disfunção incapacitante no
campo pessoal e profissional12. Estar vulnerável é ter a
percepção e o comportamento passíveis de serem deteri-
orados diante das vivências de estresse. Dessa forma,
verifica-se que a percepção distorcida em relação às
drogas deve ser observada no plano social, pois na maio-
ria das vezes perto das universidades sempre encon-
tram-se barzinhos onde a venda é liberada tornando o
acesso dos jovens ainda maior.
Tabela 2. Uso de substâncias psicotrópicas.
Categoria N %
Álcool 252 83,72
Tabaco 70 23,26
Maconha 21 6,98
Inalantes 12 3,99
Cocaína/crack 6 1,99
Hipnóticos/sedativos 20 6,64
Alucinógenos 9 2,99
Anfetaminas ou extase 7 2,33
Opioides 1 0,33
Fonte: As Autoras, 2014.

Quando inqueridos sobre a frequência do uso dos
psicotrópicos nos últimos meses, pode-se então constatar
na Tabela 3, que mais de 70% (n = 183) dos universitá-
rios fez uso frequente ou ao menos uma vez por mês do
álcool, este número é elevado, pois é mais da metade da
amostra.

Dentre os pesquisados 10 universitários (3,32%)
afirmaram sentir um forte desejo, vontade de consumir
tabaco diariamente, já 7 (2,33%) sentiram este desejo
uma ou duas vezes ou semanalmente, e 3 (1,0%) men-
salmente. Com relação ao álcool, este consumo aumenta,
pois 45 estudantes (14,95%) sentem este desejo de con-
sumo uma ou duas vezes, 27 (8,97%) semanalmente, 15
(4,98%) mensalmente e 12 (3,99%) diariamente. Os
hipnóticos, sedativos, 4 estudantes (1,35%) afirmaram
sentir vontade de consumir uma ou duas vezes, 2 estu-
dantes (0,66%) diariamente, e um mensalmente, os alu-
cinógenos, um estudante (0,33%) afirmou sentir vontade
de consumir uma ou duas vezes, já a cocaína, o crack,
anfetaminas, exctase, inalantes e opioides nenhum estu-
dante afirmou sentir vontade ou desejo de consumir.
Tabela 3. Frequência de uso substâncias psicotrópicas nos últimos meses
Categoria N %
Álcool 183 70,79
Tabaco 48 15,95
Maconha 14 4,66
Inalantes 6 1,99
Cocaína/crack 3 1
Hipnóticos/sedativos 15 4,98
Alucinógenos 5 1,66
Anfetaminas ou extase 5 1,66
Opioides 0 0
Fonte: As Autoras, 2014.

No que tange à o uso de substâncias psicotrópicas
nos últimos três meses relacionado a problemas de saúde,
sociais, legais ou financeiros. 11,95% dos estudantes (n
= 36) afirmaram que o uso de álcool lhes trouxe algum
tipo de problema nesse período, oito (2,65%) afirmou
que o tabaco lhes trouxe problema, e um (0,33%) afir-
mou que a maconha, hipnóticos, sedativos, alucinógenos
lhe trouxe algum problema, as outras drogas não apare-
ceram na pesquisa.

Apenas 13 (5%) dos estudantes relatam já ter tentado
parar ou diminuir/controlar o uso de tabaco, assim como
21 estudantes (7%) com o uso de álcool, 5 (2%) com o
uso de hipnóticos e sedativos e não conseguiram.

Quando questionados sobre atividades físicas, 23 es-
tudantes (8%) dos respondentes relataram ter deixado de
fazer atividades por eles esperadas em razão do consumo
de álcool, o que, no contexto universitário, envolve aulas,
provas, trabalhos acadêmicos, estágios e tempo de estu-
do, 6 estudantes (2%) por causa do tabaco, e 1 (0,33%)
por causa da maconha ou cocaína.
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Outro aspecto que denota a importância do abuso de
substâncias é que 30 estudantes (10%) relatam preocu-
pação de alguém com seu uso de álcool, 14 estudantes
(4,66%) com seu uso de tabaco, 7 estudantes (2%) com
seu uso de maconha, 4, (1%) com seu uso de hipnóticos
ou sedativos, e 4 estudantes (1%) com seu uso de cocaí-
na, crack ou anfetaminas.

Quando questionados na pesquisa se já haviam usado
drogas por injeção (uso não prescrito pelo médico) ape-
nas um estudante (0,33%) afirmou já ter utilizado.

Analisando várias pesquisas sobre o uso de drogas
entre estudantes universitários, os resultados foram se-
melhantes. Em um estudo realizado pela Universidade
Estadual Paulista (UNESP) de Botucatu detectou que
16,4% dos estudantes experimentam alguma droga após
ingressarem na faculdade, no segundo ou terceiro anos, e
idade variando entre 21 e 25 anos. Trinta por cento deles
ingerem álcool semanalmente e, aproximadamente, 10%
fumam diariamente. Semelhante a esta pesquisa, o álcool
foi a substância mais consumida em estudos realizados
em São Paulo13.

Também pode ser citado outro estudo que ocorreu no
Ceará, um estudo com acadêmicos de medicina mostrou
que as drogas mais consumidas durante a vida foram o
álcool, em primeiro lugar, contando com 92% das res-
postas, seguido por lança-perfume (46,9%) e tabaco
(45%), ainda nesta pesquisa, o consumo de bebidas al-
coólicas já prejudicou algum aspecto da vida acadêmica,
pelo menos uma vez na vida, em 31,5% da amostra. O
Estudo também relata que há aumento no consumo de
álcool no decorrer do curso médico, nesse estudo, a
Cannabis sativa ficou em sexto lugar, precedida por xa-
ropes e ansiolíticos14.

Também pode-se comparar esta pesquisa com um
estudo feito na Universidade Federal do Amazonas, que
observou a frequência de uso das drogas, nos resultados,
as substâncias mais utilizadas não diferem muito desta
pesquisa, mantendo-se o álcool (87,7% de uso na vida)
seguido pelo tabaco (30,7%). O que muda é que nesse
estudo, no entanto, a terceira droga mais consumida foi o
solvente, perdendo para a Canabis sativa, mas ambas
com porcentagens bem menores de uso do que as obtidas
neste estudo15.

4. CONCLUSÃO
A população universitária prevalente foi de adultos

jovens entre faixa etária de 16 a 24 anos, de ambos os
sexos e a maioria solteiros. A droga mais consumida foi
o álcool, tanto na vida quanto nos últimos três meses,
seguido do tabaco, maconha, alucinógenos e inalantes.
Foi possível comprovar que o uso de álcool no meio
acadêmico está aumentando cada vez mais, com isso o
risco de dependência química está ficando cada vez
maior, este alto índice no consumo também está atrapa-
lhando nas atividades desenvolvidas por estes alunos

podendo acarretar em muitos prejuízos englobando
também maior incidência de morbidades psiquiátricas e
comprometimento da atuação profissional.

Com o estudo também fica claro que há indícios que
levam a acreditar que exista influência do ambiente uni-
versitário para o consumo abusivo de substâncias psico-
ativas, o que confere ainda maior importância as ações
de prevenção ao uso destas substâncias. A prevenção do
uso abusivo de drogas é muito importante, pois com ele
muitos danos podem ser evitados melhorando assim a
qualidade de vida não somente dos estudantes, mas
também de todo o contexto que os cercam, prevenindo
assim uma posterior dependência química.

O compartilhar de informações em sala de aula é es-
sencial para a prevenção ao uso de substâncias psicotró-
picas aos universitários, permitindo e possibilitando sa-
nar várias dúvidas referentes a essa temática muitas ve-
zes estigmatizada pela sociedade.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo descrever o hábito ali-
mentar de Rhamdia quelen em um trecho do rio Bonito, no
município de São Domingos, SC, Brazil. Foi estabelecido um
trecho amostral onde as coletas se seguiram nos locais com
maior probabilidade de registro, como características da água
e profundidade semelhantes, servindo desta forma como uni-
dade de controle. A obtenção do material biológico ocorreu
entre outubro e novembro de 2010. Para a captura foram uti-
lizadas redes de espera e anzóis de fundo. Foram capturados
20 exemplares de R. quelen que apresentavam comprimento
total entre 152 mm a 300 mm. O grau de repleção estomacal
mostrou que 85% dos exemplares apresentavam algum conte-
údo. Os índices alimentares foram muito diversos e a dieta foi
caracterizada como sendo onívora, com tendência ao consumo
de insetos.

PALAVRAS-CHAVE: Rhamdia quelen, hábito alimentar, Rio
Bonito.

ABSTRACT
This study aimed to describe the feeding habits of Rhamdia quelen
in a stretch of Bonito River, in São Domingos City, SC State, Bra-
zil. It was established a stretch in which the samples were most
likely to happen, such as similar water and depth features, thus
serving as a control unit. Collection of biological material was
done between October and November, 2010. Fishing nets and
heavy hooks were used to capture. It was captured an amount of 20
specimens of R. quelen that presented total length between 152
mm up to 300 mm. The degree of repletion showed that 85% of the
specimens showed some content. The feeding levels were very
different and the diet was characterized as omnivorous with a ten-
dency for consumption of insects.

KEYWORDS: Rhamdia quelen, food habits. Bonito River.

1. INTRODUÇÃO
As bacias hidrográficas da região neotropical pos-

suem uma extensa biodiversidade de peixes de água do-

ce, com mais de duas mil espécies catalogadas, corres-
pondendo a 21% das espécies mundiais. Localizado na
bacia do Prata, o alto rio Uruguai possui em torno de 98
espécies de peixes descritas, dentre estas destaca-se o
jundiá, Rhamdia quelen (Siluriformes: Pimelodidae)1.

No rio Chapecó, o conhecimento da ictiofauna está
baseado principalmente nas investigações realizadas no
alto rio Uruguai, em 1988 a 1989 e entre 1995 a 2002,
onde foram encontradas em torno de 77 espécies de pei-
xes, respectivamente2. Também durante o ano de 2001 a
2003 com o levantamento ictiofaunístico da UEH Que-
bra Queixo, no município de São Domingos, onde foram
capturados 71 espécies, dentre as quais as mais encon-
tradas foram os lambaris (Astyanas sp. e Bryconameri-
cus spp.), o biru (Steidachnerina biornata), os cascudos
(Hypostomus sp.), o jundiá (Rhamdia quelen).

Rhamdia quelen, é uma espécie dulcícola, ampla-
mente distribuída na América do Sul e Central, ao leste
dos Andes e entre Venezuela e o Norte da Argentina2.
Peixe nativo habitante da maioria dos rios, lagos e lagoas
de Santa Catarina, possuem hábitos noturnos com prefe-
rência por locais calmos e profundos dos rios com seixos
grandes ou com troncos submersos3. É bentônico espe-
culador do substrato, alimentam-se de insetos terrestres e
aquáticos, crustáceos, restos vegetais, além de peixes
como os lambaris e os guarús4.

O conhecimento da dieta de peixes tem como impor-
tância a obtenção de informações sobre as relações de
uma espécie com o ambiente em que vive, considerando
aspectos biológicos, ecológicos e evolutivos5.

A análise do conteúdo estomacal dos peixes tem se
tornado uma importante ferramenta para o conhecimento
da alimentação desses animais em ambiente natural, prá-
tica esta que tem se tornado um padrão na área, tendo em
vista a dificuldade da observação direta da alimentação
dos peixes6.
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Assim, o objetivo do trabalho é descrever os aspectos
alimentares de R. quelen no rio Bonito, afluente direto
do rio Chapecó, com intuito de produzir informações
sobre esta espécie na região.

Bacia do rio Uruguai e Chapecó
A região Oeste de Santa Catarina possui população

estimada em 1,2 milhões de habitantes, com 37% vi-
vendo no meio rural7. É formada por 118 municípios, a
ocupação da região pode ter sido a mais antiga do estado,
sendo iniciada há cerca de 10.000 anos e apresentado
como principal foco de penetração a bacia do rio Uru-
guai8.

A nascente do rio Uruguai está localizada na Serra
Geral, em uma altitude aproximadamente 1.800 m. Nes-
se trecho recebe o nome de rio Pelotas, passando a cha-
mar-se rio Uruguai quando se encontra com o rio Canoas.
O rio Uruguai ocorre em território brasileiro por 938 km,
até a foz do rio Peperi-Guaçu, fazendo a divisa dos es-
tados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Do rio
Peperi-Guaçu até a foz do rio Quarai percorre 689 km,
como fronteira entre Brasil e Argentina, passando a divi-
dir o Uruguai da Argentina seguindo 635 km até encon-
trar o rio Paraná, formando o estuário do rio da Prata,
que desemboca no oceano Atlântico9.

A bacia do rio Chapecó tem suas principais nascentes
localizadas no município de Água Doce e a sua foz nas
divisas dos municípios de São Carlos e Águas de Cha-
pecó, no rio Uruguai. Esta é limitada ao norte, pela bacia
do rio Iguaçu, a oeste, pela bacia do rio das Antas, e a
leste, pela bacia do rio Irani7.

O rio Chapecó, quando somado ao seu afluente o
Chapecozinho, torna-se o maior afluente do rio Uruguai.
Sua bacia abrange uma área total de 9.352 km2 e apro-
ximadamente 12.716 km de extensão, o que corresponde
a cerca de 9,8% da área do estado de Santa Catarina.
Compreende 53 municípios da região oeste catarinense,
e uma população de 526.437 habitantes, estando dividi-
dos em 159.017 habitantes rurais e 367.418 habitantes
urbanos7.

As águas da bacia do rio Chapecó, são utilizadas
principalmente para dessedentação animal, irrigação,
atividades industriais e abastecimento público. Verifi-
ca-se também um crescente índice de uso para geração
energética, por conta de sua vazão e quedas apresentadas
principalmente pelos rios Chapecó e Chapecozinho. A
qualidade da água é comprometida principalmente
quando esta passa por grandes centros urbanos, onde a
legislação ambiental é pouco respeitada e a falta de um
sistema efetivo de tratamento dos efluentes domésticos e
industriais é um fator agravante7.

Área de estudo
O rio Bonito pertencente à bacia hidrográfica do rio

Chapecó e está localizado no município de São Domin-

gos, Santa Catarina (26º33’29” e 52º31’54”) (Figura 1).
O município possui uma área de aproximadamente
383,653 km² e uma população de mais de 9.612 habi-
tantes. O solo da região é constituído de basalto, o relevo
apresenta grande variação de altitude, de ondulado a
montanhoso, sua principal atividade econômica é a
agropecuária. Nesta região encontram-se vegetação
Ombrófila Mista e Floresta Semidescidual. O clima é
mesotérmico úmido com verões quentes e invernos frios,
sendo a temperatura média anual é de 18ºC.

Figura 1. Localização do município de São Domingos10.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi estabelecido um trecho amostral do rio Bonito

(Figura 2) que inicia antes do perímetro urbano e segue
por cerca de 7 km, atravessando a cidade e terminando
próxima a sua foz no rio Chapecó. Assim, as coletas se
seguiram nos locais onde haveria maior probabilidade de
encontrá-los, com características de água e profundidade
semelhantes, servindo desta forma como unidade de
controle.

Figura 2. Localização do trecho amostral onde foram capturados
exemplares de R.quelen11.

Para o estudo foram coletados indivíduos da espécie
Ramdia quelen, de acordo com a autorização do ICMBio
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nº 25130-1. A obtenção do material biológico (estôma-
gos) ocorreu entre outubro e novembro de 2010. A cap-
tura dos peixes foi realizada com redes de espera com
malhas variando entre 1,5 a 3,0 cm, instaladas próximas
a superfície bem rente a lâmina de água, e com anzóis de
fundo.

Todos os exemplares de R. quelen capturados foram
acondicionados em sacos plásticos com etiqueta de iden-
tificação contendo informações do ponto, data de coleta,
número de referência e tipo de aparelho de pesca. Os
mesmos foram fixados a formol 10%. Passadas 24 horas
no formol foram retirados e conservados em álcool 70%.
Posteriormente foi realizada a biometria dos peixes,
conforme mostra a Figura 3.

Figura 3. Medidas representadas em um siluriforme12.

O esquema de medição seguido, representado na fi-
gura acima, está descrito da seguinte maneira: 1 – Dis-
tância pré-anal; 2 – Comprimentos padrão; 3 – Compri-
mento total; 4 – Comprimento do focinho; 5 – Diâmetro
do olho; 6 – Comprimento da cabeça; 7 – Distância
pré-dorsal; 8 – Espaço entre a nadadeira dorsal e a adi-
posa; 9 – Processo occipital; 10 – Nadadeira adiposa; 11
– Barbilhão metoniano; 12 – Barbilhão maxilar.

Já em laboratório, a partir de uma incisão ventral es-
tendendo-se do ânus em direção a cabeça foi possível a
visualização das gônadas para sexagem dos indivíduos,
estágio de maturação gonodal, além da exposição dos
estômagos para avaliação do estágio de repleção.

Para o estágio de maturação foram atribuídas quatro
categorias: A = imaturo; B = em maturação; C = maduro;
D = desovado. O grau de repleção dos estômagos foi
determinado através de estimativa visual para cada
exemplar de acordo com as seguintes categorias: 0 =
vazio; 1 = parcialmente vazio (<25%); 2 = parcialmente
cheio (25% a 75%); 3 = cheio (>75%).

O grau médio de repleção estomacal foi determinado
pela fórmula:

GRm = 0(n0)+1(n1)+2(n2)+3(n3)
(n0+n1+n2+n3)

Onde: n = número de exemplares com grau de repleção.

Posteriormente foram e retirados os estômagos da

cavidade visceral os mesmos foram pesados em balança
de precisão (0,0001 g). Estes foram abertos e tiveram
seu conteúdo observado em microscópio estetoscópio,
seu material interno identificado e analisados de acordo
com o método de Frequência de Ocorrência6.

A identificação dos indivíduos foi realizada de acor-
do com Zaniboni Filho9. Entretanto a classificação do
conteúdo estomacal foi feita de acordo com Brusca e
Brusca13.

A frequência de ocorrência (OC) foi obtida com base
no número de peixes em que cada item ocorre, calcu-
lando-se a porcentagem deste em relação ao total de es-
tômagos com alimento.

Com relação à vegetação do rio Bonito no trecho
amostrado, caracteriza-se basicamente por capoeirinha,
ambas as margens são escassas de vegetação, constituí-
das principalmente por arbustos e rodeadas por lavouras,
sendo raros os trechos com margens preservadas. Em
todos os locais de coleta o rio apresenta ambiente lêntico
bem como o substrato predominantemente lodoso com
diversos troncos submersos, o que caracteriza o habitat
da espécie em questão, facilitando assim a captura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturados 20 exemplares de Rhamdia quelen

durante o período de estudo. O comprimento total dos
peixes variou de 152 mm a 300 mm (Figura 4) e o com-
primento padrão entre 126 mm a 260 mm.
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Figura 4. Tamanho dos exemplares de Rhamdia quelen em cm.

Todos os exemplares foram capturados com anzóis
alocados no fundo da coluna d’água, afirmando as ob-
servações de Gomes et al. (2000).3, sobre o hábito ben-
tônico da espécie.

Todos os indivíduos de Rhamdia quelen capturados
eram fêmeas, exceto um que não permitiu a identificação
do sexo e nem estágio de maturação. O estágio de matu-
ridade gonodal que prevaleceu entre outubro e novembro
de 2010 em ambas as coletas foi o de Nível C (maduro),
sendo raro o encontro de fêmeas em estágios A (imaturo)
e B (em maturação), já para D (desovado) não foi atri-
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buído a nenhum individuo (Figura 5). Confirmando
também as colocações de Prochnow et al. (2009)2 em
trabalho realizado próximo a região do estudo, onde ve-
rificou jundiás maduros durante o ano inteiro, entretanto
com uma frequência bem maior entre os meses de se-
tembro a novembro.
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Figura 5. Distribuição numérica dos estágios de maturidade gonodal
nas três coletas entre os meses de outubro e novembro de 2010 (A =
Imaturo, B = Em maturação, C = Maduro, D = Desovado).

A análise do grau de repleção mostrou que 85% dos
estômagos apresentavam algum conteúdo. O grau de
nível 2 (parcialmente cheio) foi o mais frequente na
primeira (60%) e na terceira (37%) coleta (Figura 6),
enquanto na segunda coleta o grau de nível 1 (parcial-
mente vazio) prevaleceu (75%), os exemplares com es-
tômagos totalmente vazios tiveram um número signifi-
cante para o total amostrados. O grau de repleção médio
(1,55) foi calculado com base nas três coletas, isso re-
força a idéia de que os peixes ingeriram uma quantidade
significativa de alimento durante o período estudado.
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Figura 6. Porcentagem de indivíduos de Rhamdia quelen de acordo
com o grau de repleção estomacal nas três coletas nos entre os meses
de outubro e novembro de 2010.

Foram encontrados nos estômagos dos peixes anali-
sados diferentes recursos alimentares, como: insetos,
material vegetal, sementes, larvas de insetos, escamas,
crustáceos, além de material com alto grau de digestão
que impediu a identificação. Foi encontrada também
uma grande quantidade de sedimento (terra) na maioria

dos estômagos analisados, entretanto no presente estudo
ele não foi considerado como item alimentar, já que al-
guns autores destacam que o sedimento passa intacto
pelo trato gastrointestinal e é uma ingestão acidental,
que ocorre com a procura por alimentos nas regiões
marginais4.

A frequência de ocorrência calculados para os dife-
rentes itens alimentares está apresentada na Tabela 1.

Dos diferentes itens alimentares encontrados nos es-
tômagos dos exemplares capturados na primeira coleta
destacaram-se como mais frequentes materiais vegetais e
restos de insetos (18,8% cada) seguidos por Hyminopte-
ra, Coleoptera, escamas e larvas de insetos (13,64 cada).
Para os estômagos analisados da segunda coleta preva-
leceu a ordem Coleoptera (29, 41%), material vegetal
(23,53%) seguido por Hyminoptera (14,71). Na terceira
coleta predominaram Hyminoptera e penas de aves
(14,58 % cada), crustáceos e material vegetal (10,42%
cada).
Tabela 1. Frequência de ocorrência (OC) para todos os itens encon-
trados no conteúdo estomacal de R. quelen.

1º
Coleta

2º
Coleta

3º
Coleta

ITENS DO
CONTEÚDO OC (%) OC (%)

OC
(%)

Hymenoptera 13,64 14,71 14,58
Hemiptera 0,00 2,94 0,00
Coleoptera 13,64 29,41 2,08
Diptera 9,09 5,88 6,25
Crustacea 0,00 2,94 10,42
Orthopetera 0,00 0,00 2,08
Lepdoptera 0,00 0,00 8,33
Haplotaxida 0,00 0,00 4,17
Nematoide 0,00 2,94 2,08
Escamas 13,64 2,94 2,08
Sementes 0,00 2,94 0,00
Larvas de insetos 13,64 0,00 6,25
Penas 0,00 0,00 14,58
Restos de insetos 18,18 11,76 6,25
Material Vegetal 18,18 23,53 10,42
Material Digerido 0,00 0,00 4,17

Os itens Hemíptera e sementes ocorreram apenas nos
estômagos dos exemplares da segunda coleta, por outro
lado Orthoptera, Lepdoptera e Haplotaxida somente na
terceira coleta. O item Coleóptero bastante encontrado
na primeira e segunda coleta teve uma redução significa-
tiva para os exemplares da terceira coleta. Entretanto,
para esta, foram registradas grande quantidade de crus-
táceos. As escamas que ocorreram com bastante fre-
quência na primeira coleta, na segunda e terceira sua
presença foi bem limitada. O Material vegetal teve pre-
sença significativa em ambas as coletas (Figura 7).

Por meio da análise de frequência de ocorrência foi
possível evidenciar que os insetos foram muito impor-
tantes para a alimentação da espécie, porém os itens de
origem vegetal também foram frequentes na alimentação
dos peixes em ambas as coletas. Os rios margeados por
algum tipo de vegetação fornecem grande variedade de
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itens alimentares, principalmente insetos e vegetais su-
periores que são de grande importância na sobrevivência
e no comportamento de peixes de água doce4.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1º Coleta 2º Coleta 3º Coleta

Figura 7. Frequência de ocorrência dos itens alimentares consumidos
por R. quelen nas três coletas: 1. Hymenoptera, 2. Hemiptera, 3. Cole-
optera, 4. Diptera, 5. Crustacea, 6. Orthopetera. 7. Lepdoptera,
8.nHaplotaxida, 9. Nematóide, 10. Escamas, 11. Sementes, 12. Larvas
de insetos, 13. Penas, 14. Restos insetos, 15. Material Vegetal, 16.
Material Digerido.

Para o fato de penas de aves registradas em um
exemplar da terceira coleta não foi encontrado funda-
mentação teórica que justificasse essa ocorrência, entre-
tanto, acredita-se que pode ser atribuída pela presença de
pequenas aves na vegetação do entorno do rio, podendo
ter ocorrido a queda das mesmas para dentro do leito,
tornando-se um atrativo para a espécie R quelen, sendo
que a quantidade de penas foi significativa.

A seletividade dos itens alimentares de uma espécie
de peixe é uma característica que determina a escolha do
alimento mais apropriado as suas necessidades. Contudo,
a presença de um determinado tipo de alimento dentro
dos estômagos analisados não significa necessariamente,
que se trata do alimento preferido da espécie, tendo em
vista que possa ter sido ingerido somente por estar mais
disponível, quando o alimento preferido estiver ausente,
pouco frequente ou difícil de capturar6.

Cabe ressaltar que Nematoides também tiveram re-
gistro na análise do conteúdo estomacal, sendo estes
parasitas da espécie R. quelen.

A Figura 8 mostra as porcentagens das Classes e al-
guns outros itens encontrados no conteúdo estomacal de
R. quelen, sendo que a classe predominante foi a insecta
com 66% seguida de material vegetal com 20%.

Contrariando os estudos de diversos autores como
Gomes, et al. (2000)3 e Prochnow, et al (2009)7 que en-
contraram os peixes como item principal na dieta ali-
mentar de Rhamdia quelen, no presente estudo o item
que se sobressaiu aos demais foi o de insetos. Este fato
pode ser atribuído a baixa diversidade de peixe de pe-
queno porte nas regiões de coletas, que seriam predados

por R. quelen em contrapartida grande disponibilidade
de insetos no local.

Além disso, a variedade de itens alimentares justifica
o predomínio de espécies de peixes generalistas e opor-
tunistas que mudam de um tipo de alimento para outro,
tão logo ocorram oscilações na abundancia relativa do
recurso alimentar.

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Classe
Insecta

Classe
Crustacea

Escamas

Sementes

Material
Vegetal

Porcentagem

Figura 8. Classes, escamas e material vegetal presente no conteúdo
estomacal de R. quelen.

4. CONCLUSÃO
O A análise do grau de repleção estomacal mostrou

que 85% dos exemplares apresentavam algum conteúdo,
sendo que o grau médio atribuído reforçou a ideia de que
os peixes ingeriram uma quantidade significativa de
alimento durante o período estudado.

Os componentes do conteúdo estomacal da espécie
Rhamdia quelen pertencentes as possíveis ordens:
Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Orthop-
tera, Lepdoptera, Haplotaxida e Classe Crustacea.
Também foram encontrados escamas de peixes, semen-
tes, material vegetal e penas. Porém alguns itens presen-
tes no conteúdo estomacal não foram identificados pela
dificuldade da análise. Cabe ressaltar que foram encon-
trados Nematoides e larvas de Díptera parasitando o tra-
to digestivo, sendo estes considerados parasitas da espé-
cie R. quelen.

Apesar das coletas terem sido realizadas em locais
com características semelhantes para unidade de controle,
apresentaram diferenças significativas em relação à dieta
da espécie, estando diretamente ligado a disponibilidade
de alimento de local para local. Percebeu-se também a
diferença da alimentação com relação ao tamanho da
espécie, quanto maior o exemplar maior será sua presa.

Os dados e estudos da espécie na região são poucos,
sugere-se assim que novas pesquisas sejam realizadas, e
ainda que sejam feitas coletas durante o ano todo para
poder comparar a influência da sazonalidade na dieta
dessa espécie e/ou comparar a dieta de juvenis e adultos
de R. quelen.
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RESUMO
A prospecção de compostos a partir da biodiversidade é
uma forma viável e eficiente, na qual, a genômica é uma
importante ferramenta para o processo.  Mesmo com a
revolução que proporcionou o advento da genômica, so-
mente seu emprego não garante a compreensão do sistema
biológico. A era atual, denominada pós-genômica é capaz
de informar e integrar os transcritos, proteínas e metaboli-
tos de um organismo, estas ferramentas integram o que é
denominado de Ômicas. Entretanto, mesmo sendo um fator
que corrobora para compreensão de um organismo em
nível sistêmico, ainda é uma tarefa árdua, pois existem
especializações e interações celulares complexas, na própria
célula, em tecidos ou mesmo na interação com o meio am-
biente. Desta forma, os microrganismos que possuem uma
complexidade estrutural e bioquímica mais simplificada,
quando comparados aos eucariotos, são utilizados como
modelos para explorar as aplicações das Ômicas. Nesta
revisão apresentamos a importância das Ômicas como fer-
ramentas para a bioprospecção de microrganismos. Foram
identificados, que, a partir de sua análise, isoladas ou inte-
gradas e amparadas pela bioinformática, as Ômicas forne-
cem dados promissores para a bioprospecção, aumentando
a eficiência na prospecção de compostos bioativos, princi-
palmente pela redução de tempo, pois estas ferramentas
direcionam a busca deste tipo de compostos.

PALAVRAS-CHAVE: Bioprospecção, ômicas, bioinfor-
mática, microrganismos.

ABSTRACT
The prospect of compounds from biodiversity is a feasible and
effective way in which the genomics is an important tool in the
process. Even with the revolution that brought the advent of
genomics, only your use does not guarantee understanding of
the biological system. The present era called post-genomics is
able to inform and integrate the transcripts, proteins and me-

tabolites of an organism, these tools are part of what is called
Omics. However, even being a factor which confirms under-
standing of an organism on a systemic level, it is still an ardu-
ous task, as there are specializations and complex cellular in-
teractions in the cell itself, or even in tissues in interaction with
the environment. Thus, microorganisms which have a simpler
structural and biochemical complexity when compared to eu-
karyotes are used as model to explore applications of Omics. In
this review we present the importance of Omics as tools for
bioprospecting for microorganisms. Were identified, which ,
from your analysis , isolated or integrated and supported by
bioinformatics, the Omics provide promising data for bio-
prospecting, increasing efficiency in the exploration of bioac-
tive compounds, mainly by reducing the time because these
tools guide the pursuit of this type of compounds.

KEYWORDS: Bioprospecting, omics, bioinformatics, mi-
croorganisms.

1. INTRODUÇÃO
A bioprospecção, uma antiga atividade, vem ga-

nhando espaço com criações de legislações dos países
com megabiodiversidade, aliado ao interesse dos países
desenvolvidos e empresas multinacionais para explora-
ção comercial dos recursos biológicos. Ao planejar e
aplicar técnicas adequadas ao estudo da biodiversidade,
uma fonte rica em compostos ativos de alto valor co-
mercial pode ser explorada. Para a prospecção de com-
postos da biodiversidade, e que tornem viáveis, eficien-
tes, e comercializáveis, várias ferramentas podem ser
utilizadas, entre elas, mais recentemente, a genômica.
Ela tem o potencial de aumentar o valor do componente
genético da biodiversidade tornando a sua extração e
manipulação muito mais eficiente e menos dispendiosa1.

Entretanto, mesmo com os excelentes avanços que a
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genômica proporcionou e continuará proporcionando, há
necessidade em compreender o organismo em nível sis-
têmico, na qual um gene não é mais estudado como uma
entidade isolada, mas sim como sendo parte de uma rede
complexa2.

Para análise e compreensão desta rede complexa, na
célula e nos organismos, o atual momento é denominado
de pós-genômica, sendo que, a integração dos diferentes
componentes do genoma funcional determinou o surgi-
mento de uma nova área, as Ciências Ômicas ou sim-
plesmente Ômicas.

As Ômicas correspondem à análise global dos sis-
temas biológicos, na qual, os esforços são para identifi-
car, quantificar e caracterizar os componentes em siste-
mas celulares, com resolução de tempo e no espaço, a
fim de dissecar as redes e consequentemente as vias in-
tracelulares3,4.

São diferentes áreas que as Ômicas abrangem, e com
desenvolvimento destas, surgem outras em que especifi-
cam e diversificam para o estudo da estrutura ou um
grupo de compostos celulares. No entanto, há vários
desafios para a real aplicação das Ômicas, um dos pro-
blemas-chave na investigação Ômicas, está agora em
desenvolver maneiras de lidar com esses enormes e he-
terogêneos conjuntos de dados5. Para auxiliar neste pro-
cesso de integração, a bioinformática tornou-se funda-
mental para analisar e compreender os dados trazidos
das diferentes áreas das Ômicas.

Os organismos são dotados de especializações e in-
terações celulares complexas, sendo que a utilização dos
microrganismos como modelos para aplicação das Ômi-
cas geram dados que auxiliam na determinação de vias
celulares, auxiliando na prospecção dos compostos bioa-
tivos. Apesar da simplicidade biológica, quando compa-
rados com os eucariotos, os sistemas microbiológicos
são um domínio de investigação difícil, mas com grande
potencial para aplicações fundamentais e industriais2.
Alguns estudos realizados utilizando as Ômicas em mi-
crorganismos demonstraram que esta abordagem é uma
ferramenta valiosa, para a compreensão dos princípios
funcionais e dinâmicos totais dos sistemas celulares6.

Desta forma, esta revisão teve como objetivo a veri-
ficação da importância das Ômicas como ferramentas
para a bioprospecção em microrganismos, na qual, são
apresentadas quatro Ômicas, com seus respectivos desa-
fios e aplicações. Estas ferramentas demonstram que a
partir de sua análise, isoladas ou integradas amparadas
pela bioinformática, as Ômicas fornecem dados promis-
sores para a bioprospecção.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido a partir de levanta-

mento bibliográfico de artigos científicos nos bancos de
dados Google Acadêmico e Pubmed. Na qual selecionou

artigos relevantes aos objetivos do trabalho, sendo des-
tacadas as principais Ômicas: genômica, transcriptômica
e proteômica e, juntamente com uma das ômicas mais
recentes a metabolômica. Posteriormente, foram elenca-
das as definições, desafios na análise de dados e aplica-
ções em microrganismos respectivamente.

3. DESENVOLVIMENTO
Ômicas: integrando os dados da era
pós-genômica

A sequência de DNA do genoma é o ponto de partida
para todo um novo conjunto de análises destinado a
compreender a estrutura, função e evolução do genoma e
seus componentes7. Desde o final da década de 1970 até
hoje, a tecnologia do sequenciamento se aprimorou, di-
minuindo o tempo de leitura e, atualmente a obtenção da
informação completa do DNA em curto período é reali-
zada em vários laboratórios, principalmente com os mi-
crorganismos, pela estrutura mais simplificada do mate-
rial genético, gerando-se assim, uma grande quantidade
de dados que estão disponíveis em banco de dados pú-
blicos, evidenciando a enorme diversidade e abundância
dos microrganismos8.

No entanto, com o aumento das sequencias genô-
micas, constatou-se que, somente elas não supririam as
necessidades de análise dos organismos. A partir disso,
surgiram as Ômicas, uma nova área que integra diferen-
tes dados do genoma funcional. Entende-se por genômi-
ca funcional, a atribuição à informação biológica útil
para cada gene, melhorando a compreensão de como as
diferentes moléculas biológicas contidas no interior da
célula se combinam para tornar o organismo viável9.

Desta forma é possível, compreender um organismo
em nível sistêmico, porém as Ômicas envolvem muitos
componentes do genoma funcional, na qual, com desen-
volvimento destas surgem outras, fornecendo especifi-
cidade e dinâmica para as Ômicas. No presente artigo de
revisão, serão apresentadas quatro principais Ômicas:
genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica.

Para corroborar com a perspectiva da importância
destas quatro Ômicas, é apresentado na Figura 1, levan-
tado a partir do banco de dados Pubmed, utilizando co-
mo referência títulos e abstracts entre os anos de 2007 a
2013. O gráfico da Figura 1 refere-se aos termos GE-
NOMIC, TRANSCRIPTOMIC, PROTEOMIC e META-
BOLOMIC em um total de 68.612, 4.196, 18.613 e 2.480
de citações, respectivamente. Na qual verificou o au-
mento gradual de 2007 para 2013 nas quatros Ômicas
levantadas.

Na Tabela 1 são apresentadas as definições das qua-
tro ômicas. Para definir as Ômicas apresentou-se a defi-
nição e o desafio na análise de seus dados. Como repre-
sentado na Figura 1, das Ômicas, a genômica é a mais
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desenvolvida.
Tabela 1. Apresenta as seguintes Ômicas: Genômica, Transcriptômica,
Proteômica e Metabolômica, com suas respectivas definições e desafi-
os na análise de seus dados.

Porém, ao constatarem que apenas ela não supriria as
necessidades em compreender um organismo, gradati-
vamente as outras Ômicas surgiram, para além de identi-
ficar o gene, compreender sua expressão no organismo a
também a inter-relação com os demais genes. Um exem-
plo para auxiliar na prospecção de compostos bioativos é
união das análises transcriptômica e proteômica, desta
forma a identificação de genes com padrões de expres-
são desejados, facilitando estrategicamente o direciona-

mento para engenharia de estirpes para uma pequena
região, ao invés de todo genoma11.

Figura 1. Gráfico obtido do banco de dados Pubmed, entre os anos de
2007 a 2013, a partir de títulos/abstracts, na qual utilizou os termos
GENOMIC, TRANSCRIPTOMIC, PROTEOMIC e METABOLOMIC.
Fonte: Adaptado de Binnick (2004)10.

Além das definições, na Tabela 1 são representados
os desafios de cada uma das ômicas, relacionados à se-
guinte questão: Na Tabela 1 são representados os desa-
fios das Ômicas, relacionados à seguinte questão: Como
analisar e interpretar os dados produzidos pelas técnicas
cada vez mais eficientes? A resposta para essa grande
quantidade de dados é a bioinformática, que se torna
cada vez mais importante, caracterizando por organizar,
interpretar, analisar e armazenar todos os dados das
Ômicas. Além disso, é a partir da bioinformática que é
possível simular as relações entre os diferentes níveis das
Ômicas, explicando a base molecular de algumas doen-
ças, para avaliar os efeitos de modulação de alguns me-
canismos de funcionamento e também para proporcionar
informação útil em estudos farmacológicos12, para os
setores industriais, como por exemplo, o agronômico e
farmacêutico.

Figura 2. Gráfico obtido do banco de dados Pubmed, entre os anos de
2007 a 2013, a partir de títulos/abstracts, na qual utilizou os termos
BIOINFORMATIC e BIOINFORMATICS. Fonte: Adaptado de Binnick
(2004)10.

Para corroborar ainda mais com a perspectiva da
importância das Ômicas e da bioinformática, no Gráfi-

ÔMICAS DEFINIÇÃO DESAFIOS COM-
PUTACIONAIS

GENÔMICA

A Genômica corres-
ponde à aquisição
dos dados referentes
ao genoma, à se-
quência completa do
material genético,
isto é, do DNA
(ácido desoxirribo-
nucleico) de um
organismo13.

A qualidade dos dados
gerados pelos sequencia-
dores da nova geração
(NGS) é crucial quando
se lida com as enormes
quantidades de dados
gerados. Na qual cada
plataforma tem seus
próprios desvios sistemá-
ticos que precisam ser
considerados no projeto e
análise de dados14.

TRASCRIPTÔMICA

A Transcriptômica é
o conhecimento do
transcriptoma
(RNAs) requeridos
pelas células.  Os
RNAs determinam
quais são os genes
que estão sendo
expressos e como o
nível de expressão
pode mudar durante
a vida do organismo,
diferentemente do
DNA que se mantém
estático, demons-
trando grandes
variações entre as
células dos organis-
mos, expressão
diferencial15.

Os conjuntos maiores de
dados permitirá uma
determinação mais precisa
dos níveis de transcrição e
estatísticas associadas,
mas vai aumentar o risco
de dilúvio de dados.
Finalmente, a visualiza-
ção, análise e interpreta-
ção exigirão níveis signi-
ficativos de perícia, e
também exige habilidades
de programação16.

PROTEÔMICA

A Proteômica refe-
re-se á análise siste-
mática de proteínas.
Ela complementa
outras tecnologias
“Ômicas”, como
genômica e transcri-
ptômica em elucidar
a identidade das
proteínas de um
organismo, e com-
preender suas fun-
ções17.

Uma mensagem clara
emergindo da literatura
recente proteômica é a
necessidade de ferramen-
tas de software robusta
para processamento de
dados, cujo desenvolvi-
mento está atrasado em
relação aos avanços
substanciais na instru-
mentação e metodologi-
as18.

METABOLÔMICA

AMetabolômica
envolve a análise
quantitativa e quali-
tativa imparcial do
conjunto completo
de metabólitos
presentes nas célu-
las, fluidos e tecidos
corporais (o meta-
boloma)19.

Ametabolômica lida com
grandes conjuntos de
dados, como ou-
tras Ômicas, ferramentas
computacionais sofistica-
das são vitais para a
análise eficiente e de alto
rendimento, para eliminar
a distorção sistemática e
explorar resultados biolo-
gicamente significativos20.
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co-02, na qual utilizou os termos BIOINFORMATIC e
BIOINFORMATICS em um total de 5.370 e 11.386 cita-
ções respectivamente. Seguindo os mesmos parâmetros
na Figura 1, estes termos aumentaram gradativamente
entre 2007 para 2013.

O aumento apresentado nos dois gráficos podem re-
sultar numa perspectiva negativa, caso aconteça uma
produção massiva de artigos científicos, pois com os
sequenciadores cada vez mais eficientes, o aperfeiçoa-
mento das técnicas de cada uma das Ômicas, e a fonte
promissora que os dados trazidos das Ômicas fornecem,
desencadeia uma publicação excessiva e a tendência de
resultados com círculo vicioso.

Este círculo representado pelos pesquisadores publi-
cando as novidades; o avanço profissional, as revistas
que visam essas descobertas e também os órgãos de fo-
mento que apoiam os pesquisadores mais atuantes, isto
tudo pode resultar em pouca recompensa para aqueles
que realizam ciência cuidadosamente e de alta qualida-
de21.

As ômicas para a bioprospecção de micror-
ganismos

Os microrganismos são um dos grupos que, com as
novas tecnologias de sequenciamento, a enorme diversi-
dade e abundância se mostram mais evidentes na pros-
pecção, pois além da estrutura a facilidade de cultivo,
quando comparados a cultura de células/e ou tecidos8.
As Ômicas demonstraram que, além da diversidade, nos
microrganismos há compostos ativos propícios para
prospecção. Na Tabela 2 são apresentadas algumas apli-
cações da transcriptômica, proteômica e metabolômica
em microrganismos.

Outro exemplo utilizado para ilustrar é a bactéria
Halobacterium salinarum, cujo transcriptoma analisado
utilizando Solexa (Illumina), demonstrou 61 RNAs
não-codificantes, novas moléculas de RNA importantes
para compreensão da regulação gênica e que também
serviram para aprimorar a determinação das extremida-
des dos transcritos com melhor resolução25.

Com a proteômica é possível direcionar as investi-
gações a um subconjunto do proteoma, como de organe-
las, por exemplo, de cloroplastos. Na microalga
Chlamydomonas reinhardtii foi identificado proteínas no
cloroplasto e também, demonstrado pela diversidade de
vias metabólicas num total de 996 proteínas compiladas
que estão localizadas no cloroplasto31. Este interesse em
identificar e analisar as proteínas dos cloroplastos em
microalgas está em utilizá-las como uma plataforma
viável para a expressão de um conjunto diverso de pro-
teínas recombinantes humanas terapêuticas36.

A metabolômica é caracterizada por determinar a di-
versidade química e também de diferentes concentrações
de metabólitos. Esta concentração e diversidade é influ-
enciada a partir de fatores genéticos e também externos,

assim podemos estar determinando quais são metabólitos
presentes quando um organismo está sadio ou com al-
guma patologia.
Tabela 2. Descrição de algumas aplicações da transcriptômica, pro-
teômica e metabolômica em microrganismos.

ÔMICAS APLICAÇÃO AUTOR
T
R
A
N
S
C
R
I
P
T
Ô
M
I
C
A

Bactéria Xanthomonasa xonopodi
spv. citri:autores identificaram
expressão diferencial envolvidos
em virulência e patogenicidade

Astua-Monge et al.
(2005)22apudAMARAL

et.al.(2006)23

Microalga Dunaliella tertiolecta:
autores identificaram enzi-
mas-chaves e vias metabólicas
visando obtenção de biocombus-
tíveis.

Rismani-Yazdi et al.
(2011)24

Halobacterium salinarum: auto-
res identificaram RNAs
não-codificantes, novas molécu-
las de RNA importantes na re-
gulação gênica.

Koide et al. (2010)25

Fungos entomopatogênicos
Metarhizium anisopliae e Me-
tarhizium acridium: autores
identificaram genes envolvidos
no reconhecimento de vias me-
tabólicas do hospedeiro e dife-
renciação do patógeno

Gao et al. (2011)26

Chlorella vulgaris: autores iden-
tificaram aumento no número de
proteínas quando aplicado análi-
ses transcriptômica

Guarnieri et al. (2011)11

P
R
O
T
E
Ô
M
I
C
A

Mesófilo celulósico Clostridium
phytofermentans: autores identi-
ficaram 2567 proteínas (65% do
proteoma) e um modelo de fer-
mentação de celulose

Tolonen et al. (2011)27

Bactéria Streptomyces: autores
identificaram componentes e
dinâmicas descaracterizadas
anteriormente nas redes celulares

Zhou et al. (2011)28

Penicillium chrysoge-
num: produção de penicilina nos
microcorpos

Kiel et al. (2009)29apud
Oliveira & Graaff (2011)30

Chlamydomonas reinhardtii:
autores identificaram 996 proteí-
nas como plataforma de proteínas
recombinantes

Terashima et al. (2011)31

M
E
T
A
B
O
L
Ô
M
I
C
A

Doença esca em vinha Vitis
vinifera: autores identificaram
alteração em suas vias metabóli-
cas quando a vinha esta sadia e
doente.

Lima et al. (2011)32

Aspergillus fumigatus: autores
identificaram via da gliotoxina e
que podem acelerar significati-
vamente a descoberta de novas
estruturas e anotação biossinté-
tica.

Forseth et al. (2011)33

Chlamydomonas reinhardtii
estirpe CC125: autores identifi-
caram variações em seu perfil
metabólico, identificando modi-
ficações que seus compostos
sofrem a serem expostos à pri-
vação ou caso estejam repletos de
nutrientes.

Lee & Fiehn (2008)34

Psedochori cystis ellipsoidea
MBIC 11204: autores identifica-
ram alteração nos metabólitos
quando se privam o nitrogênio e
aperfeiçoaram as condições de
cultivo para produzir eficiente-
mente óleo industrial.

Ito et al. (2013)35
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Um exemplo da metabolômica pode ser representado
pela utilização da técnica de ressonância magnética nu-
clear (RMN), na qual a investigação demonstrou como a
doença esca altera os metabólitos da vinha, Vitis vinifera.
Os resultados demonstraram que a doença induz a mu-
danças em várias vias metabólicas em folhas doentes,
além disso, outras alterações metabólicas foram detecta-
das em folhas doentes, com níveis particularmente ele-
vados de alanina, GABA, piruvato e metanol32.

4. CONCLUSÃO
O interesse pelas Ômicas é cada vez maior pela co-

munidade científica. O desenvolvimento de novas Ômi-
cas para identificar estruturas e/ou componentes celula-
res, que auxiliam na elucidação do sistema biológico.
Em cada uma das Ômicas descritas há técnicas especifi-
cas que estão constantemente se aperfeiçoando, com o
objetivo de identificar precisamente sua estrutu-
ra/componente celular e funcionamento. Na atualidade, a
maioria das investigações utilizam duas ou mais Ômicas
simultaneamente em microrganismos, sendo que, os da-
dos complementam-se com resultados promissores, en-
tretanto, existem obstáculos para integração de todas as
Ômicas, principalmente em analisar, relacionar e dispo-
nibilizar todos os dados em que elas resultam.

Para que as Ômicas tenham sucesso, uma ferramenta
chave para estas análises é a bioinformática, não apenas
por organizar os dados, mas por possibilitar relacioná-los
e integrá-los, buscando identificar alvos para o melho-
ramento de estirpes, compreender patologias, desenvol-
vimento de drogas, reconhecer compostos de alto valor
industrial, além de disponibilizar estas informações em
banco de dados.

Ainda, outro obstáculo das Ômicas é a geração mas-
siva de seus dados, resultando em excessivas publica-
ções e de pouca qualidade. Este fato poderia ser inter-
rompido, caso ocorra uma reformulação do sistema de
publicações como os pesquisadores detalham em seu
artigo, que visem publicar as informações completas de
seus trabalhos em um sistema aberto e gratuito, a fim de
gerar cooperações cientificas e principalmente investi-
gações impactantes, inéditas, de qualidade e, com ética
tanto dos pesquisadores como dos usuários dos sistemas
de publicações.

Desta forma, os microrganismos são excelentes mo-
delos para aplicação das Ômicas, não somente pela faci-
lidade em cultivá-los, mas por suas redes complexas, na
qual sintetizam compostos importantes para diversos
setores industriais e na compreensão sistêmica celular.
Os desafios são grandes, porém ao utilizá-las, isoladas
ou integradas amparadas pela bioinformática, as Ômicas
aplicadas a microrganismos, fornecem dados promisso-
res para os futuros estudos que visem a prospecção, de-
senvolvimento e inter-relação com outros seres vivos.
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RESUMO
Elementos transponíveis (ETs) são sequências de DNA dis-
persos no genoma, com característica de se transpor de um
local para outro. Após 25 anos da descoberta dos ETs por
Bárbara McClintock confirmou-se a existência desses ele-
mentos, com a utilização de técnicas moleculares, também
verificou-se que os ETs podem levar à mutações, por meio
de inserção de sequências gênicas alterando a expressão e
ocasionando rearranjos cromossômicos. Sabe-se que estes
elementos estão presentes na maioria dos organismos já
analisados. A utilização de ETs é importante para a análise
da relação entre fenótipos e genótipos, sendo possível a
construção de bibliotecas genômicas de transposons, isola-
mento de genes (etiquetagem gênica ou inativação gênica
por elementos transponíveis), e outras aplicações.  Assim,
o objetivo nesta revisão é fornecer informações sobre os
tipos e aplicação dos Elementos Transponíveis microbianos.
A revisão bibliográfica foi realizada em banco de dados
como o Google Acadêmico, Pubmed, Science Direct, Portal
Capes e Scielo utilizando os descritores transposons, tag-
ging, fungi e microbial.

PALAVRAS-CHAVE: Transposons, retrotransposons,
clonagem gênica, etiquetagem gênica e microorganismos.

ABSTRACT
Transposable elements (ET) are dispersed DNA sequences in
the genome, with characteristic to pass from one location to
another. After 25 years of discovery of the ETs by Barbara
McClintock was confirmed the existence of these elements
with use of molecular techniques, where it was found that ET
can lead to mutations through insertion of gene sequences by
altering the expression and chromosomal rearrangements lead-
ing. It is known that these elements are present in most organ-
isms already analyzed. The use of ET is important to analyze
the relationship between genotypes and phenotypes, it is possi-
ble to construct genomic libraries of transposons, isolation of
genes (gene tagging or gene inactivation by transposable ele-

ments), and other applications. The objective of this review is
to provide information about the types and application of mi-
crobial Transposable Elements. A literature review was per-
formed on the database as Google Scholar, PubMed, Science
Direct, Capes Portal and Scielo using transposons descriptors,
tagging, fungi and microbial.

KEYWORDS: Transposons, retrotransposons, gene cloning,
gene tagging and microorganisms.

1. INTRODUÇÃO
Os elementos transponíveis (ETs), ou seja, as se-

quências do DNA móveis, foram primeiramente descri-
tos por Bárbara McClintock na década de 1940, deno-
minando inicialmente os mesmos de “elementos contro-
ladores”1. A pesquisadora McClintock, estudando se-
mentes de milho (Zea mays), verificou um padrão inco-
mum na expressão e segregação dos genótipos que ca-
racterizavam as colorações dos grãos, sugerindo portanto
que no genoma estavam presentes “partículas móveis”,
que alteravam os fenótipos da espécie, em relação à co-
loração destes grãos durante o cruzamento, envolvendo a
família Ac-Ds de ETs2,3. Até 1960 era considerado que
somente o milho possuía as “partículas móveis”, pelo
fato de ser uma cultura domesticada pelo homem. Poste-
riormente foram isolados os primeiros ETs do genoma
de E.coli, sendo em seguida isolados de vários outros
organismos4. Atualmente sabe-se que estes elementos
estão distribuídos nos genomas de Archaea, Bactéria e
Eukarya, e que há variação de uma espécie para outra
em relação ao número de cópias, na distribuição e nos
tipos de ETs existentes5,6.

Elementos genéticos transponíveis podem ser defi-
nidos como sequências de DNA moderadamente repeti-
tivas, que se encontram dispersos no genoma. As cópias
ativas desses elementos se movem de um local para ou-
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tro, codificando a enzima transposase. Esta enzima tem a
função de catalisar a inserção de uma cópia idêntica do
elemento em um novo sítio genômico, sendo este pro-
cesso conhecido como transposição. Em geral, o pro-
cesso de transposição apresenta baixa especificidade
quanto ao sítio de inserção7,8,9,10.

Considerando as espécies eucarióticas, existe uma
grande diferença quanto à proporção dos ETs em cada
genoma. Em Drosophia melanogaster, por exemplo,
esses elementos correspondem a 15%11, enquanto que
em levedura Saccharomyces cerevisae os ETs estão pre-
sentes em 3,1%12.

Codificando-se as diversas informações dos ETs,
quanto a tamanho, estrutura e mecanismo de transposi-
ção, organizou-se um modelo unificado, constituído por
grupos de elementos transponíveis que compartilham
aspectos comuns de organização genética. Os ETs são
divididos em duas classes, levando em consideração a
presença ou ausência do intermediário RNA, durante a
transposição9,13: Classe I e Classe II.

A Classe I ou retrotransposons, é constituída pelos
elementos que possuem o RNA como intermediário.
Nesse caso, existe a transposição via RNA, que é trans-
crito a partir de uma cópia genômica e síntese de DNA
complementar (cDNA), por meio da transcriptase rever-
sa. Essa classe inclui os retrotransposons com LTRs
(longas repetições terminais) e os retrotransposons sem
LTRs, que são conhecidos como LINEs e SINEs.

A Classe II ou transposons de DNA é constituída pe-
los elementos que não possuem o intermediário de RNA,
ou seja, a transposição ocorre DNA-DNA. A classe II é
subdividida em 1 e 2: A subclasse 1 corresponde aos
elementos que não se duplicam antes da inserção e se
transpõem por mecanismos de excisão e integração; a
subclasse 2 possui elementos que se duplicam antes da
inserção14,15.

A transposição dos elementos móveis de DNA pode
ocorrer de forma autônoma, onde os elementos produ-
zem suas próprias enzimas que auxiliam na mobilização,
ou também pode ser não-autônoma. Neste último caso, a
transposição depende das enzimas produzidas pelos
elementos autônomos. Os elementos não autônomos,
estão sujeitos a mutações que levam a um aumento da
frequência de aparecimento de elementos transponíveis
mobilizáveis incompletos1,2.

Os ETs tem uma natureza “egoística” (os genes
egoístas), de multiplicação dos mesmos ao longo do ge-
noma. Este processo é um dos responsáveis pela ocor-
rência de variabilidade genética nas espécies, com a
ocorrência de mutações em genes estruturais ou sequên-
cias regulatórias16.

A habilidade dos ETs de inserção aleatória em di-
ferentes locais do genoma abriu caminho para uma nova
aplicação dos mesmos, na manipulação genética in vitro
dos organismos, tanto em eucariotos como em procario-

tos, visando o mapeamento genético, a clonagem de ge-
nes (identificação ou etiquetagem gênica) e a criação de
transgênicos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura

especializada, no qual se realizou consultas nas plata-
formas de busca Google Acadêmico, Pubmed, Science
Direct, Portal Capes, Scielo e Web of Science. A seleção
dos artigos na pesquisa envolveu critérios como: artigos,
dissertações, teses e livros em língua portuguesa e in-
glesa, disponíveis em texto completo, que se enquadra-
vam no tema discutido e nos descritores: transposons,
tagging, fungal, microbial. Foi desenvolvida uma pes-
quisa exploratória qualitativa por meio de leitura siste-
mática e seleção de informações obtidas de acordo com
tema e objetivos da pesquisa.

3. DESENVOLVIMENTO
Elementos transponíveis

Os ETs são sequências de DNA dispersos no genoma,
que tem característica de se transpor de um local para
outro, de forma pouco específica no sítio em que foi
inserido. Esses elementos possuem uma classificação em
que são divididos em duas classes, baseando-se na pre-
sença ou ausência de RNA, como intermediário na
transposição8,10.

Após 25 anos da descoberta dos ETs, houve a con-
firmação da existência desses elementos com o uso da
clonagem molecular3 e métodos moleculares, em que
diferentes experimentos confirmaram a presença de ele-
mentos de DNA móveis, em organismos como bactérias,
fungos, plantas e animais5,17,18. Os ETs, nos genomas,
encontram-se de forma variável, servindo como estrutu-
ras genéticas válidas para a comparação de genomas,
entre as espécies15.

Com a transposição das sequências de DNA no ge-
noma, há a ocorrência de novas mutações, sejam elas do
tipo “sense” ou “non-sense”, de ponto ou mesmo com a
ocorrência de rearranjos cromossômicos19, resultando na
variabilidade genética, intra e inter específica. As alte-
rações genéticas podem afetar a regulação gênica, que é
um evento extremamente importante do ponto de vista
evolutivo, com a formação de novos genes e/ou inativa-
ção de outros, podendo resultar em novos fenótipos,
selecionáveis pela seleção natural, resultando em novas
frequências de indivíduos na população19. Ainda, do
ponto de vista evolutivo, deve-se destacar a possibilida-
de de transferência horizontal de genes, entre espécies
diferentes, como observado, em experimento in vitro, no
caso do gênero de fungo filamentoso Fusarium sp.20.
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Classificação dos elementos transponíveis

Desde os estudos iniciais dos ETs, sabe-se que esses
estão presentes na maioria dos organismos já analisados,
na qual compõem a maior parte das sequências repetiti-
vas dos genomas. Atualmente existem diferentes tipos de
ETs, e esses possuem níveis de classificação, bem como,
classe, subclasse, ordem, superfamília, família e subfa-
mília, de acordo com as características de estrutura e
mecanismos de transposição comuns13.

Em relação à classe, os ETs são subdivididos em du-
as classes, com base no mecanismo de transposição do
elemento: classe I e classe II (Tabela 1)21, 22, 23, 24, 25.

Como exemplo de retrotransposons (Classe I) em
fungos, pode ser citado o Ty3/gypsy, com genes de pro-
tease, transcriptase reversa, RNAse e integrase, como os
de Fusarium oxysporum (Elementos Forete Skippy),
além de outros encontrados, por exemplo, em Magno-
porthe grisea, Colletotrichum gloeosporioides, Asper-
gillus nidulans23.

Os transposons são sequências de nucleotídeos, que
possuem Repetições Terminais Invertidas (ITRs), que
variam de 10 a 500 pb, que se movimentam pelo DNA
por meio de clivagem do sítio original e sua inserção em
outro sitio no genoma. As ITRs flanqueiam a região que
codifica a enzima transposase, necessária nos eventos de
transposição desta classe24. Esta classe de elementos
transponíveis nunca utiliza um intermediário de RNA
para sua movimentação, eles conseguem sair de uma
região e se inserirem em outra sem a participação de
coadjuvantes25.

Tabela 1. Características das duas maiores classes de ETs.
Elementos

Transponíveis
Estrutura Genes

codificados
Trans-
posição

Exemplos

Classe I Longos,
Repetições
terminais
diretas;
Curtas
repetições
diretas
flanqueando a
uma sequên-
cia alvo.

Gene para
Transcriptase
Reversa (e
eventualmente
outros).

Via interme-
diário de
RNA.

Ty (levedura);
Copia (Droso-
phila);
Alu (Humanos).

Classe II Curtos,
repetições
terminais
invertidas;
Curtas
repetições
invertidas que
flanqueiam
uma sequên-
cia alvo.

Gene para
Transposase (e
eventualmente
outros).

Através do
DNA (repli-
cativo ou
não-replicativ
o).

IS 1(E.coli);
Tn3 (E.coli);
Ac, Ds (milho);
Elementos P
(Drosophila).

Fonte: Adaptado de Pierce, 200827.

A especificidade do mecanismo de transposição da
classe II, levando à classificação nas duas subclasses,
pode ser assim delimitada: Na subclasse 1, o DNA não
se duplica antes de sua inserção no genoma, ocorrendo o
processo de transposição mediado pela DNA transposase,

por excisão e integração do mesmo. Na subclasse 2,
ocorre a duplicação do DNA antes de ocorrer a inserção,
por meio da clivagem de apenas uma das fitas do DNA,
com consequente replicação de uma única fita21.

As duas classes são ainda divididas em superfamílias,
que se caracterizam pela existência de domínios e assi-
naturas similares, sendo considerado as estruturas, orga-
nização, tamanho da inserção e a similaridade da se-
quência à nível de DNA e proteína. Na classe II algumas
superfamílias são destacadas, como Tc1-Mariner, hAt,
Mutator e MITEs, onde a Tc1-Mariner é amplamente
encontrada em plantas, fungos e animais17,21. Pereira, et
al. (2013)26, isolaram um transposon pertencente à nova
superfamília da classe II, conhecida como
PIF/Harbinger. Este transposon, denominado Boto, foi
detectado pela primeira vez no genoma de um fungo
fitopatogênico (Moniliophthora perniciosa).

Clonagem gênica baseada em elementos
transponíveis

A utilização de elementos transponíveis vem sendo
cada vez mais usada em pesquisas nas mais diversas
áreas. Têm sido muito importante, por exemplo, para a
análise da relação entre os fenótipos e genótipos, uma
vez que o sequenciamento desses elementos genéticos
móveis possibilitaria o monitoramento da ação de dife-
rentes ambientes sobre o gene (atividade de transposi-
ção). Além disso, pesquisas mostrando as diferenças
entre linhagens de microrganismos são possíveis, possi-
bilitando os estudos de evolução das linhagens e sua
adaptação ao meio28.

Outra área que possui bastante evidência na pesquisa
de transposons é a geração de mutantes randômicos. De
acordo com Jiang et al. (2013)29, os elementos transpo-
níveis são diversos e estão presentes na maioria dos
grupos de Ascomicetos, Zigomicetos e Basidiomicetos,
sendo detectados na maioria das linhagens naturais. Os
ETs podem ser usados como um método altamente efi-
ciente para a descoberta de novos genes e para a identi-
ficação da função gênica via mutagênese com alta taxa
de transferência em fungos filamentosos. Esta técnica
pode ser denominada como Inativação Gênica mediada
por Transposon (IGT) – Transposon arrayed gene
knockout (TKO ou TAGKO) ou Etiquetagem Gênica
mediada por Transposons (EGT). Ela foi inicialmente
desenvolvida em Magnaporthe grisea e M. graminicola,
por Hamer et al. (2001)30, com o objetivo de investigar a
via de oxidação dos aminoácidos. Esta técnica tem sido
largamente empregada (Tabela 2).

O uso de novas construções de plasmídeos contendo
genes de interesse, levou ao emprego de elementos
transponíveis como novas ferramentas de manipulação
genética. O mini transposon UIB possui um sistema es-
tável e que não necessita de plasmídeos auxiliares.
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Tabela 2. Exemplos de bibliotecas de mutantes randômicos em fungos
filamentosos usando elementos transponíveis.

Espécies &
Referências

Características do
Sistema Principais resultados

Fusarium ox-
ysporum f. sp.
melonis31.

Elemento Transpo-
nível: Impala,
Protoplasto/PEG

A reinserção do trans-
poson impala foi obser-
vada em mais de 70%
dos casos. Pela análise
de 746 revertentes nas
plantas, uma alta pro-
porção (3,5%) de mu-
tantes com patogenici-
dade reduzida foram
recuperadas.

Mycosphaerella
graminicola32.

Elemento Transpo-
nível: Sif
EcoRI – linearizada
pCB1003, Proto-
plasto/eletroporação

Conjunto de cosmídios
de 250 clones mutageni-
cizados, 5.110 eventos
de inserção única, 10
clones produziram mu-
tantes gênicos específi-
cos com uma frequência
alvo de 15-28%.

Aspergillus
fumigates33

Elemento Transpo-
nível: Impala160,
Coni-
dio/eletroporação

2.386 mutantes, 1,2%
com uma cópia do ele-
mento transponível em
locus essencial para o
crescimento, descreven-
do 20 genes não caracte-
rizados em A. fumigatus.

Fusarium ox-
ysporum34

Elemento Transpo-
nível: MITEs:
mimp1
Protoplasto/PEG

Mostrou que mimp1
re-insere com alta fre-
quência em regiões
gênicas em F.oxysporum.
Comprovou-se ainda que
o sistema composto por
dois transposons
mimp1/impala é com-
pletamente funcional na
espécie heteróloga F.
graminearum permitindo
o desenvolvimento de
uma ferramenta com alta
eficiência para etiqueta-
gem gênica.

Fusarium gra-
minearum35

Elemento Transpo-
nível: MITEs:
mimp1
Protoplasto/PEG

Seleção de 331 mutantes
para desenvolvimento
sexual, crescimento
radial e patogenicidade
em trigo, resultou em 19
mutantes (5,7%) com
fenótipos alterados.

Fusarium ox-
ysporum36

Elemento Transpo-
nível: Imp160:gfp,
Protoplasto

2.072 transformantes, 7
linhagens com virulência
reduzida, 75% de 12
revertentes com inserção
única, isolamento do
novo gene de virulência
FOXG_00016.

Aspergillus
niger37

Elemento Transpo-
nível: Vader,
Protoplasto/PEG

1 transformante em
1,2x105 conidióforos, 95
de 97 linhagens analisa-
das com footprints de
elementos transponíveis,
determinando os sítios
de reintegração de 21
eventos de excisão in-
dependentes.

Fonte: Adaptado de Jiang, et al. (2013)29

Este transposon insere um plasmídeo independente,
que é muito ativo durante o processo de conjugação,
tornando possível sua transmissão entre os microrga-
nismos, destacando a possibilidade de utilização do
mesmo na transformação gênica38.

As aplicações práticas dos elementos transponíveis
em marcação de genes e análise populacional é uma
questão de grande importância, uma vez que facilitaria a
pesquisa em biologia sistemática e funcional17. Holmes
(2002)39 destaca que um dos principais motivos do inte-
resse voltado ao estudo dos elementos transponíveis são
suas aplicações como ferramentas na pesquisa e na aná-
lise filogenética. Essas aplicações incluem a sua capaci-
dade como vetores de transformação e como eficientes
marcadores de genes.

Em estudos de mutação insercional, os transposons
tem a vantagem de servirem como etiquetas do gene
mutado, facilitando a sua clonagem. Alguns ETs podem
ser modificados para serem usados como ferramentas em
estudos moleculares, como no caso do elemento Ac, mo-
dificado para ser transposto somente quando induzido e
apenas uma vez. O elemento Ac/Ds, encontrado em mi-
lho, possui uma característica interessante para essa
aplicação, onde ele tem a capacidade de transpor em
espécies distintas, e até mesmo em reinos distintos, co-
mo em S. cerevisae40.

Assim, o isolamento ou a detecção de genes de inte-
resse biotecnológico via IGT, perpassa pela utilização de
inúmeras técnicas (Figura 1): 1) A escolha do método de
transformação genética do microrganismo-hospedeiro
com o método químico baseado no uso de protoplastos e
PEG/CaCl2; ou uso de biolística; ou uso de Agrobacte-
rium; ou eletroporação, entre outros. 2) desenho e pre-
paro do cassete ou vetor de transformação, podendo ser
constituído/combinado de a) um sistema duplo formado
por um vetor contendo o marcador de seleção (higromi-
cina, fluorescência, etc.) e outro vetor com o transposon
ativo; b) um sistema duplo formado por um vetor con-
tendo o marcador de seleção e com um elemento de
transposição inativo mas mobilizável e outro vetor con-
tendo o gene associado à transposição (transposase ou
transcriptase reversa); c) um sistema único constituído
por vetor/cassete contendo genes de seleção e elemento
transponível ativo; 3) A seleção dos transformantes, de
acordo com os sistemas de transformação genética em-
pregados; 4) análise molecular dos transformantes para
verificar o tipo de integração do vetor ou vetores, no
genoma do microrganismo hospedeiro; 5) Seleção dos
transformantes com fenótipos mutantes quanto à carac-
terística de interesse (fitopatogenicidade, resistência a
antibióticos, entre outros) e 6) Análises complementares
dos mutantes insercionais por IGT, empregando diversas
tecnologias (microarray, transcriptoma, proteoma, me-
taboloma, entre outros).

Além dos fungos, pode-se aplicar também a técnica
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IGT para o estudo de genes bacterianos. O uso de mini-
transposons para este fim se mostrou muito eficiente na
maioria das bactérias testadas, falhando, contudo, na
geração dos mutantes nos gêneros Cellulomonas,
Cytophaga, Nocardia, Staphylococcus, Photobacterium,
e Promicromonospora38. O transposon Himar1 se mos-
trou muito eficiente na geração de mutantes em bacté-
rias, além de mostrar sua importância na identificação e
clonagem do transposon após sua inserção no microrga-
nismo41.

Figura 1. Fluxograma da metodologia geral de inativação gênica ba-
seada em transposon (Adaptado de Jiang et al. (2013)29)

4. CONCLUSÃO
Como já mencionado, os Elementos Transponíveis

(ETs) são importantes para a análise da relação entre
fenótipos e genótipos, baseado em metodologias em que
são obtidas bibliotecas genômicas de transposons. Pes-
quisas demonstram diferenças entre linhagens de mi-
crorganismos, possibilitando os estudos de evolução das
linhagens e sua adaptação ao meio28.

Os Elementos transponíveis, sejam eles transposons
ou retrotransposons, têm sido empregados com sucesso
para o estudo da função gênica em eucariotos e procari-
otos, resultando na detecção e na clonagem de genes

importantes para diversas funções biológicas como
àquelas associadas a interação entre microrganismos e
plantas hospedeiras, como genes associados à virulência
e/ou patogenicidade.

Técnicas de biologia molecular tiveram um desen-
volvimento importante na última década com a constru-
ção de novas ferramentas de inativação gênica (knockout
gênico) desenvolvidas a partir de vetores baseados em
elementos transponíveis. Essas ferramentas associadas à
métodos efetivos de transformação genética microbiana
abrem uma nova frente de estudo e manipulação gênica
em microrganismos de interesse biotecnológico.
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RESUMO
Para o tratamento endodôntico ser realizado corretamente
toda substância, instrumental e medicação inseridos no
interior dos canais radiculares devem estar isentos de mi-
croorganismos. A umidade no sistema de canais radiculares
pode interferir na última etapa do tratamento odontológico.
Para realização da etapa de obturação dos canais radicula-
res é necessário a secagem destes com a utilização de cones
de papel absorvente. No objetivo de verificar se cones de
papel absorventes vendidos no mercado estavam livres de
contaminação, foi realizado um estudo com duas marcas:
Endopoints® cell pack, Endopoints® convencional e Den-
tsply® convencional totalizando 180 amostras. Que foram
levadas ao laboratório de Microbiologia da Universidade
Severino Sombra e realizadas a análise. Com o resultado da
pesquisa constatou-se ser indispensável um melhor manu-
seio dos cones de papel absorvente a fim de se evitar a con-
taminação garantindo o sucesso do tratamento endodônti-
co.

PALAVRAS-CHAVE: Cone de papel absorvente, contami-
nação, endodontia, materiais dentários.

ABSTRACT
For endodontic treatment is performed correctly every sub-
stance, instrumental and medication inserted into the root ca-
nals should be free from microorganisms. The moisture in the
root canal system can interfere with the last step of the dental
treatment. To perform the step of root canal filling is necessary
drying with the use of these absorbent paper cones. In order to
verify whether absorbent paper cones sold in the market were
free of contamination or not, a study was conducted with two
brands: Endopoints® cell pack, Dentsply®, Endopoints® con-
ventional and conventional totaling 180 samples, which were

taken to the laboratory of Microbiology at the Universidade
Severino Sombra and performed the analysis. With the result
of the research it was found to be indispensable better handling
of absorbent paper cones and packaging cell type pack may be
the best choice in controlling contamination and successful
endodontic treatment.

KEYWORDS: Absorbent paper cones, contamination, endo-
dontics, dental materials.

1. INTRODUÇÃO
O tratamento endodôntico tem como objetivo a sani-

ficação, preparo dos condutos dos canais e eliminação da
infecção microbiana. O sucesso no tratamento da pato-
logia endodôntica depende do controle de microorga-
nismos no sistema de canais radiculares. Atualmente, os
cones de papel absorvente, constituem-se o método mais
utilizado para a secagem do sistema de canais radicula-
res e por isso devem estar e permanecer livres de conta-
minação1.

Diversos estudos realizados em marcas consideradas
esterilizadas demonstraram que cones de papel absor-
vente podem sofrer contaminação devido ao manuseio
dos mesmos em suas embalagens originais, após abertos,
uma vez que estas mesmas embalagens e o contato
constante com o meio externo favorecem a contamina-
ção do produto2.

A manutenção da cadeia asséptica durante o trata-
mento endodôntico representa uma das medidas mais
importantes para a prevenção da infecção. Sendo assim,
pontas de papel absorvente e cones de guta-percha deve-
riam estar livres de microorganismos no momento de sua
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utilização na terapia endodôntica, evitando assim o rom-
pimento da cadeia asséptica e insucesso do tratamento3.

De acordo com Leonardo et al. (1997) citado por
Nacif (2010)1, instrumentos endodônticos contaminados
podem carrear microorganismos para o interior dos ca-
nais que, juntamente com seus produtos metabólicos,
podem ser responsáveis pelo desenvolvimento e/ou per-
sistência de patologias endodônticas. Pontas de papel
absorvente e cones de guta-percha ficam muito próximos
do contato com os tecidos perirradiculares. Devendo
durante o tratamento endodôntico todos os instrumentais
inseridos no interior dos canais radiculares estarem li-
vres de qualquer tipo de contaminação.

A prevenção da contaminação endodôntica exige um
rígido controle da assepsia. O intuito é impedir o acesso
de patógenos durante o tratamento endodôntico e seu
estabelecimento no sistema de canais radiculares, que
pode ocorrer durante a intervenção clínica entre as con-
sultas, após o término do tratamento ou mesmo oriundo
de um selamento coronário deficiente. A falha no con-
trole e na diminuição da carga microbiana, ou na elimi-
nação da infecção são fatores que concorrem para o in-
sucesso da terapia endodôntica4.

Os casos de insucessos nos tratamentos endodônticos
estão relacionados com a persistência das bactérias e
seus subprodutos, que exercem um papel fundamental na
introdução e perpetuação das doenças pulpares e perirra-
diculares. Por isso é de extrema necessidade que exista
um detalhado entendimento sobre a microbiota odonto-
lógica para lograr êxito na terapia. A maior preocupação
no tratamento endodôntico radica no combate as bacté-
rias pertencentes na microbiota endodôntica, pois tão
importante quanto eliminar os microorganismos existen-
tes nos canais é prevenir a introdução de novos agentes
patogênicos para seu interior5.

Diferentes métodos de esterilização vêm sendo tes-
tados para garantir a esterilidade dos cones de papel, mas
alguns desses métodos como o método de calor a seco
(estufa) podem alterar o poder de absorção dos cones de
papel, uma vez que sucessivas esterilizações afetam o
processo de absorção, onde o método, mas indicado é o
da autoclavação por calor úmido6.

A fim de garantir o sucesso do tratamento endodôn-
tico, o cone de papel absorvente usado para a secagem
do conduto, é o último material a ser levado ao canal
antes da obturação e, portanto deve estar devidamente
estéril para não haver proliferação secundária de micro-
organismos e/ou risco da necessidade de um retratamen-
to do canal. A obturação do canal radicular é o último
estágio do tratamento endodôntico e é importante que
neste momento não haja microorganismos no canal, seja
aqueles oriundos de uma infecção existente ou microor-
ganismos que por iatrogenias são levados para o canal
dentário. A esterilização e/ou desinfecção dos instru-
mentais e materiais levados aos sistemas de canais radi-

culares e as etapas de todas as técnicas realizadas ade-
quadamente garantem, um maior sucesso no tratamento
possibilitando a finalização através da obturação do
dente sem possíveis reinfecções futuras1.

Este trabalho teve por objetivo avaliar a presença de
microorganismos nos cones de papel absorvente de di-
ferentes marcas e em diferentes formas de armazenagem.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para este estudo foram utilizados 180 cones de papel

absorvente, de embalagens lacradas, das marcas Endo-
points® cell pack (n=60) e convencional (n=60) e Den-
tsply® convencional (n=60). Os cones foram coletados
com material estéril e acondicionados em pacotes com
gaze estéreis (Figura 1).

Figura 1. Cones de papel absorventes das marcas Dentsply®, Endo
Points® e Endo Points® cell pack respectivamente. Pacote de gaze
estéril onde cada grupo de 5 cones foram armazenados.

Os pacotes foram lacrados e encaminhados ao labo-
ratório de Microbiologia da Universidade Severino
Sombra. Para análise microbiológica cada cone foi
imerso, individualmente em 5mL de caldo de Infusão de
Cérebro e Coração (BHI) e incubados em estufa a 37⁰C
por 48horas (Figuras 2 e 3).

Figura 2. Depositando atraves de um pipetador  o caldo de Infusão de
Cérebro e Coração (BHI, Merck), estéril, nos eppendorfs onde os
cones serão imersos e incubados para verificação de turbidez.
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Figura 3. Depositando os cones de papel absorvente nas ponteiras. Um
cone para cada meio de cultura. Em cada vez a pinça era flambada.

Após a incubação, as amostras foram isoladas em
Ágar BHI, Ágar Manitol Vermelho de Fenol e Ágar Eo-
sina Azul de Metileno. As placas foram incubadas a
37⁰C por 48horas e após crescimento microbiano todos
os isolados foram identificados segundo metodologia
estabelecida por Koneman et al. (2008)7. Como controle
positivo foi utilizado cone impregnado em saliva fresca e
como controle negativo o cone foi imerso em solução de
hipoclorito de sódio a 5,25% por 1 minuto. Os dados
foram registrados e analisados por meio de histogramas
e tabela.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tratamento endodôntico visa à eliminação dos mi-

croorganismos do sistema de canais radiculares, e tem
por objetivo impedir que novos agentes patogênicos ve-
nham nele se estabelecer. O sucesso do tratamento ocor-
re somente com a manutenção da cadeia asséptica que
possui diversas etapas e entre elas está à obturação, mas,
para realizá-la é necessário que o conduto esteja limpo,
seco e modelado.

Figura 4. Placas de Petri com crescimento microbiano: 30 e 31
crescimento de Bacillus e 32 com crescimento de Bacillus + Fungo.

No presente estudo foi realizado a análise microbio-
lógica dos cones de papel absorvente, lacrados e ainda
não utilizados, das marcas Dentsply®, Endo Points® e

Endo Points® cell pack. Foi observado que das 180
amostras, 73 estavam contaminadas o que equivale a
41% dos cones utilizados na pesquisa. Foi observado
crescimento de Bacillus spp. (n=50) e Staphylococcus
coagulase negativa (n=10) nos 3 grupos de cones de pa-
pel absorvente (Figura 4). O crescimento fúngico foi
observado em uma amostra da marca Dentsply® (Figura
5).

Figura 5. Dentsply® – 48% de infecção.

Não foi observado crescimento de Staphylococcus
spp. nos cones Endo Points® cell Pack (n=6) e Micro-
coccus só não cresceram nas amostras da marca Endo
Points® (n=3) (Figura 6).

Figura 6. Endo Points® convencional – 52% de infecção.

Os cones cell pack foram os que apresentaram me-
lhor resultado pois obtiveram 22% de contaminação
comparado aos outros dois grupos (Figuras 7 e 8). Con-
siderando que Bacillus spp (Figura 9) é um microorga-
nismo encontrado em todo o ambiente, sua presença
pode ser justificada pelo fato de serem contaminantes de
superfície. A presença de Staphylococcus spp. pode ser
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proveniente do processo de manipulação, uma vez que
estes microorganismos são habitantes normais da pele
humana. Resultados semelhantes foram demonstrados na
literatura1,3,5,8,9,10,11,12,13.

Figura 7. Endo Points® cell pack – 22% de infecção.

Figura 8. As três marcas comparadas quanto à contaminação.

A permanência de umidade no interior dos canais,
depois de realizados os procedimentos de desinfecção e
preparo químico e mecânico poderá impedir o selamento
adequado proporcionado pela obturação dos canais. Os
cones de papel absorvente são utilizados diretamente de
suas embalagens e introduzidos nos canais radiculares
para promoverem a secagem. Por esta razão, estes de-
vem estar livres de microorganismos no momento de sua
utilização para que a cadeia asséptica seja respeitada
como confirmam os autores, Nacif (2010)1, Andrade
(2011)11, Silva (2011)14. Além disso, para um bom de-
sempenho é necessário que os cones de papel tenham
propriedades essenciais como, boa capacidade e veloci-
dade de absorção15,16,17.

Embora as embalagens de cones de papel absorvente
sejam apresentadas no mercado em caixas divididas em
séries onde estes são distribuídos, a contaminação dos
cones pode ocorrer devido a manipulação rotineira em
diferentes situações destas caixas como relatado por Al-
bergaria et al. (1992) citado por Nunes et al. (2005)2;
Leonardo et al. (1997) citado por Nacif (2010)1. Outra
forma de apresentação é a cell pack onde os cones de
papel são acondicionados em grupos menores dimi-
nuindo o índice de contaminação. Porém estudos na li-
teratura sugerem a esterilização dos cones mesmo que
estejam nesta apresentação, pois pode existir contami-
nação1,12,18.

Figura 9. Placas de Petri com crescimento de Bacillus.

Após estudo ficou evidente a necessidade de esterili-
zação dos cones de papel absorvente e cones de gu-
ta-percha. A literatura aponta vários métodos de esterili-
zação na tentativa de descontaminação dos cones como
por meio de paraformaldeído, hipoclorito de sódio a
5,25%, formaldeído, estufa, hipoclorito de sódio 1%,
clorexidina, fermentado acético de maça e autoclave.
Contudo alguns métodos de esterilização podem, se-
gundo a literatura, danificar as propriedades físicas e
mecânicas dos cones diminuindo assim sua efetividade.
A esterilização em autoclave parece ser o método que
traz menos dano a trama de fibras dos cones de papel2,

6,9,16,19,20,21,22,23,24,25.

E em outros estudos, pode ser observado que a este-
rilização em autoclave dos cones pode melhorar signifi-
cativamente o poder de absorção desses materiais20,21,26.

Os cones de papel absorvente como observado na li-
teratura são passíveis de esterilização, mas também são
sensíveis a tal procedimento cabendo ao cirurgião den-
tista analisar cuidadosamente os cones que são utilizados.
Como foi observado no resultado da pesquisa, os cones
disponíveis em cell pack mostraram menor contamina-
ção, talvez sendo então a melhor escolha para utilização.

4. CONCLUSÃO
Os cones absorventes Endo Points® tipo cell pack

foram os que apresentaram menor contaminação, o que
aponta a necessidade de esterilização dos cones previa-
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mente a sua utilização.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi avaliar o conhecimento e o
manejo dos profissionais farmacêuticos frente à reação
anafilática e os kits de primeiro socorros na cidade de
Maringá, e com isso verificar as ações farmacológicas e
não-farmacológicas adotadas. A pesquisa foi aplicada em
forma de entrevista há 40 farmacêuticos situados na região
periférica e central da cidade, sendo um estudo transver-
sal. Dos 35 farmacêuticos que participaram da pesquisa
relataram ter o conhecimento desta reação alérgica, e
apenas 9,1% já presenciaram o choque em sua farmácia.
A maioria tem o conhecimento das drogas que estão asso-
ciados ao choque e o seu tratamento farmacológico. Veri-
ficamos um índice baixo de kits de primeiro socorros,
apenas quatro farmácias. Muitos farmacêuticos relataram
que sabem como utilizar a adrenalina; no entanto, não a
utilizariam, pois não tiveram treinamento durante seu
curso de graduação. A falta de treinamento sobre esta
reação anafilática faz com que muito farmacêuticos não
consigam reconhecer os sinais e sintomas.

PALAVRAS-CHAVE: choque anafilático, medicamentos, far-
macêuticos

ABSTRACT
This study aims to evaluate the knowledge and manage-
ment of pharmaceutical professionals across the anaphy-
lactic reaction and emergence kit in the city of Maringá,
and thus verify the pharmacological and
non-pharmacological actions adopted. The research was
conducted as an interview with 40 pharmacists from Pharma-
cies located in central region and suburbs of the city. Thirty-
five professionals agreed to participate in the research and all
of them reported that were aware of anaphylactic reaction to
injectable medicines and 9.1% witnessed this reaction during

their professional life. Most of them reported having the
knowledge about drugs associated to shock and its pharma-
cological treatment. We verified that only four pharmacies
(10%) had the emergency kit. Many pharmacists reported that
they know how to use epinephrine, however, would use not
because they had training during their undergraduate degree.
Lack of training on this anaphylactic reaction causes much
pharmacists can not recognize the signs and symptoms.

KEYWORDS: anaphylactic shock, drugs, pharmaceutical.

1. INTRODUÇÃO
A anafilaxia é uma reação imunológica de nature-

za sistêmica devido à hipersensibilidade imediata,
sendo provocada por um antígeno específico ao qual o
indivíduo é exposto mais de que uma vez, causando
uma reação alérgica. Durante essas manifestações
ocorre a produção de anticorpos IgE, reconhecimento do
antígeno e a degranulação dos mastócitos, resultando na
liberação de vários mediadores, com destaque para a
histamina, responsáveis pelo quadro clínico da reação
anafilática. A histamina, por exemplo, reduz o tônus
vascular (vasodilatação), promove aumento da per-
meabilidade vascular (extravasamento do plasma) e
também constrição das vias aéreas superiores e inferiores.
Além da anafilaxia, também causa hipersensibilidade no
trato intestinal, lesões de urticária na pele, produção de
muco no trato intestinal e no trato respiratório1.

O choque anafilático é a forma mais grave das rea-
ções de hipersensibilidade do tipo I e pode levar
facilmente o paciente ao óbito, se não for tratada ade-
quadamente.

As causas mais comuns associadas à anafilaxia
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incluem alimentos, contrastes radiológicos, picadas de
insetos e, principalmente o uso de medicamentos2,3. Os
fármacos comumente associados anafilaxia são: alcurônio,
cefalosporinas, penicilinas, protamina, estreptoquinase,
sulfametoxazol, suxametônio, tiopental, trimetoprima,
tubocurarina, hemoderivados e vacinas4. Todas as vias
de administração podem levar à anafilaxia, porém a
probabilidade de acontecer na via parental é maior de-
vido ao grande número de moléculas do alérgeno inalte-
rado circulando no sangue, rapidamente.

Os sistemas orgânicos em destaque por serem mais
afetados são: sistema respiratório, sistema cardiovascu-
lar, pele e/ou mucosas e sistema gastrointestinal5. Os
sinais são fáceis de identificar e geralmente os mais
frequentes são: urticária, edemas na face, nos olhos, na
língua e na faringe. O paciente também apresenta dis-
pnéia, náuseas e vômitos, sudorese e dores abdominais.
O trato respiratório também é afetado e além destes
pode se manifestar hipercapnéia e hipoxemia entre
outros. Esta sintomatologia varia dependendo da dose
e da via pela qual foi administrado o alérgeno.

Para que se obtenham melhores resultados, o trata-
mento da reação anafilática deve ser ágil, ou seja, é
essencial que seja instituído rapidamente.

Após uma rápida avaliação dos sinais e do histórico,
o primeiro fármaco a ser administrado é a adrenalina6.
Este medicamento é agonista dos receptores α e
β-adrenérgicos, tendo um efeito complexo sobre os
órgãos-alvos. Administrada pelas vias intravenosa ou
preferencialmente intramuscular, age sobre o coração,
vasos sanguíneos e músculo liso brônquico7. A con-
centração utilizada é de 1/1000 na dose de 0,2 a 0,5
mL (0,01 mg/kg em crianças; máximo de 0,3 mg) na
via intramuscular e na face anterolateral da coxa vari-
ando de 5 a 10 minutos sua repetição. A dose via intra-
venosa é a mesma, porém usada somente nos casos mais
graves.

Na segunda linha, são considerados os an-
ti-histamínicos (antagonistas de receptores H1). Os
antagonistas H1 apresentam efeito sobre a urticária e
sobre o edema, diminuindo os sintomas que ocorrem
devido à liberação da histamina depois da reação antí-
geno-anticorpo. A dose de difenidramina para um
adulto é de 25-50 mg ou 1mg/kg. já na criança deve ser administrada no máximo 50 mg, geralmente por via endovenosa. Para a prometazina a dose varia de 1-25mg/kg.

A terceira linha são os corticosteróides como pred-
nisolona na dose de 0,5-10 mg/kg/dia por via oral, ten-
do ação anti-inflamatória6. Os corticosteroides inibem
vários fatores que são responsáveis pela resposta infla-
matória. Reduzem a síntese de COX-2, a atuação de
macrófagos, monócitos e linfócitos, suprimem a síntese
de DNA responsável pelo crescimento e desenvolvi-
mento dos fibroblastos, ou seja, reduzem os media-
dores levando a diminuição acentuada da inflamação7.

Além destas linhas se utiliza também a oxigeniotera-
pia geralmente com broncodilatadores por via inalatória
nos pacientes com broncoespasmos6. Tem como função
relaxar o músculo liso das vias respiratórias revertendo
imediatamente a obstrução das vias aéreas e prevenindo
a broncoconstrição. Existem três classes de broncodila-
tadores sendo eles: agonistas β2-adrenérgicos (salbuta-
mol), teofilina e agentes anticolinérgicos como o ipratró-
pio7. Os agonistas β2-adrenérgicos devem ser preferen-
cialmente utilizados, uma vez que a teofinilina, por inibir
a enzima fosfodiesterase que destrói o segundo mensa-
geiro celular AMPc, poderia produzir de forma cruzada
um efeito vasodilatador indesejado neste contexto; os
anticolinérgicos, por sua vez inibem a excessiva secreti-
vidade brônquica, sem no entento atuar significamente
como broncodilatador; assim, resta como alternativa os
agonistas β2-adrenérgicos, que se de um lado também
poderiam induzir efeito vasodilatador, por outro, produ-
zem como efeito colateral inotropismo e cronotropismo
positivos sobre o coração.

Conforme a RDC 44/2009, a administração de inje-
táveis faz parte da atenção farmacêutica, seguindo todas
as orientações conforme a resolução. Portanto a sala de
aplicação além de dispor de uma infraestrutura adequada
com ótimas condições sanitárias, tem de possuir dispo-
nível um estojo de primeiros socorros e medicamentos
emergenciais e também os endereços e telefones médi-
cos de emergências8. O farmacêutico tem de ter domínio
sobre as ciências farmacológicas, ou seja, estar sempre
atualizando seus conhecimentos para realizar um traba-
lho crítico e ativo para melhor atender seu paciente. As-
sim, caso se depare com uma situação de risco como o
choque anafilático, saberá prestar primeiros socorros e
até reverter o quadro clinico durante o momento crítico
do socorro pré-hospitalar9.

Assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar o conhe-
cimento e o manejo dos profissionais farmacêuticos
frente à reação anafilática e os kits de primeiro socorros
na cidade de Maringá, e com isso verificar as ações
farmacológicas e não-farmacológicas adotadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho constituiu-se de um estudo transversal,
descritivo, realizado em 40 Farmácias comerciais, no
período de junho a agosto do ano de 2013, na cidade de
Maringá, PR.

A amostra de estudo foi constituída de 40 farmacêu-
ticos responsáveis, em estabelecimentos situados na re-
gião central e bairros periféricos.

A coleta de dados foi realizada por meio de
questionário constituído por questões discursivas e de
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múltipla escolha, para avaliar a conduta terapêutica
(farmacológica e não farmacológica) frente a uma rea-
ção anafilática (ANEXO 1). A elaboração das perguntas
foi realizada a partir de referências bibliográfica5. O
questionário foi respondido na forma de entrevista entre
pesquisador (A.Q.) e o farmacêutico responsável pelo
estabelecimento, sendo garantido o total anonimato do
profissional e do estabelecimento.

3. RESULTADOS
O questionário foi apresentado a 40 farmacêuticos

na cidade de Maringá, Paraná. Trinta e cinco profissio-
nais responderam aos questionamentos, sendo que 13
(55% do sexo feminino) pertenciam a estabelecimentos
situados na região central da cidade e 22 (46% sexo
feminino) se encontravam em regiões periféricas. Cinco
profissionais se negaram a participar da pesquisa. O
tempo médio de atividade na área foi de 4,0 anos na
região central e 3,5 anos na periferia.

Todos farmacêuticos entrevistados responderam que
possuem conhecimento sobre o choque anafilático.
Destes, apenas dois profissionais da região periférica
(9,1%) presenciaram anafilaxia, mencionando os me-
dicamentos prometazina e penicilina benzatina como
causadores desta reação alérgica.

Em relação à avaliação do conhecimento profis-
sional a respeito dos medicamentos comumente asso-
ciados ao choque anafilático, 77% dos profissionais da
região central e 77,3% da periferia relataram conhecer
os medicamentos causadores da reação. Os fármacos
citados pelos profissionais farmacêuticos encontram-se
na Tabela 1.
Tabela 1. Fármacos citados pelos profissionais como agentes causa-
dores de anafilaxia.

Fármacos RegiãoCentral
N (%)

Região Periférica
N (%)

Dipirona 8 (61,5) 11 (50)
Penicilina benzatina 6 (46,2) 9 (41)
Ceftriaxona 1 (7,7) 1 (4,5)
Escopolamina 1 (7,7) 0
Hormônios 0 1 (4,5)
Amoxicilina 0 1 (4,5)
Betametasona 0 2 (9)
Cianocobalamina 0 1 (4,5)
Dipropionato de Beta-
metasona/Fosfato Dissódico de
Betametasona

1(7,7) 0

Diclofenaco 0 5

Foram relatadas as medidas não-farmacológicas a
serem realizadas durante um episódio de anafilaxia. Tais
medidas encontram-se descritas na Figura 1. A maioria
dos profissionais declarou que deve ser chamada ajuda

especializada (ambulância) imediatamente após o início
da reação anafilática.

Figura 1. Ação imediata do profissional após reação anafilática nas
Farmácias de regiões periféricas em Maringá-PR.

Considerando-se o tratamento farmacológico ime-
diato do choque anafilático, foram referidos de ma-
neira espontânea como principais medicamentos de
escolha a adrenalina, anti- histamínicos (prometazina)
e corticosteroides.

Figura 2. Ação imediata do profissional após reação anafilática nas
Farmácias de regiões periféricas em Maringá-PR.

Tabela 2. Primeiro medicamento a ser utilizado pelo profissional,
durante um choque anafilático.

Medicamentos Região Central Região Periférica
Adrenalina 6 (46,2) 9 (40,9)
Corticoide 3 (23,1) 6 (27,3)
Anti-histamínico 2 (14,4) 4 (18,2)
Não sabem 4 (30,8) 4 (18,2)
Não medicaria 1 (7,7) 1 (4,5)

O mecanismo de ação e efeitos farmacológicos dos
fármacos utilizados no choque anafilático (adrenalina,
corticosteróides, anti-histamínicos, salbutamol) é co-
nhecido por apenas 38,5% dos profissionais entrevis-
tados na área central. Na periferia 72,7% relataram
conhecer como atuam os medicamentos citados.

Todas as Farmácias pesquisadas possuíam sala espe-
cial para administração de injetáveis. Em relação ao Kit
de primeiros socorros para anafilaxia, apenas quatro
farmácias (10%) que participaram da pesquisa possuíam
o kit contendo os fármacos necessários para reverter o
choque anafilático. Os medicamentos constituintes dos
Kits presentes nas Farmácias estão descritos na Tabela 3.
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Farmácia Salbultamol Adrenalina Noradrenalina Corticosteroide Anti-H1 Outros

1* Não 1 ampola Não 1 ampola 1
ampola

Não

2* Não 1 ampola Não 1 ampola Não Não

3* Não Não Não Sim Sim Não
4** Não Não Não 1 ampola 1

ampola
Não

Tabela 3. Medicamentos disponíveis nos Kits de urgência.

*Farmácia situada na região periférica;
**Farmácia situada na região central da cidade.

4. DISCUSSÃO

Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade sis-
têmica aguda mediada por anticorpos IgE, que fazem
parte da resposta alérgica a um determinado antígeno
causador desta reação. Instala-se imediatamente ou
dentro de 10 a 20 minutos após o contato com o
agente e sensibilizador. Ocorre geralmente após uma
administração injetável, picada de inseto ou até mes-
mo por ingestão oral do alérgenos, sendo, neste caso
menos comum2. É uma emergência de baixa incidên-
cia nas farmácias, mas o farmacêutico precisa ter co-
nhecimento dos seus sinais e sintomas. Inclusive é
primordial fazer um tratamento adequado e, sobretudo,
rápido ao paciente.

Há poucos relatos na literatura sobre a prevalência
da anafilaxia com a utilização de medicamentos inje-
táveis. Em nosso estudo observamos um índice baixo de
ocorrência desta reação. Apenas dois farmacêuticos pre-
senciaram quadro anafilático em suas farmácias, com a
utilização de prometazina e penicilina G benzatina. Tais
dados são consistentes com a literatura que relata taxas
de reações anafiláticas entre 8.4-21/100.000 pacientes a
cada ano. Destaca-se que essa prevalência foi devida a
todos os agentes causadores, não somente o uso de fár-
macos10. Fármacos tem sido relacionados a maioria das
reações anafiláticas em alguns estudos. Khan et al.
(2013)2 relataram que 60% das reações anafiláticas
encontradas em seu estudo ocorreram após a utilização
de fármacos.

A dipirona foi a mais citada espontaneamente co-
mo medicamento causador do choque anafilático. Esse
fármaco e’ um dos analgésicos mais consumidos no
Brasil, Também foram citados o diclofenaco, um
antiinflamatório não esteroidal (AINE) amplamente
utilizado. As reações mais comumente relacionadas
aos AINEs são angioedemas, urticárias reações sistê-
micas e broncoespasmo em paciente asmáticos. Des-
taca-se que esses fármacos (dipirona e AINEs) são

os fármacos mais associados a reações alérgicas agu-
das e graves, como a anafilaxia no Brasil6.

Outro medicamento bastante citado em nossa
pesquisa foi a penicilina, um antibiótico be-
ta-lactâmico. Nesse caso, as reações normalmente são
urticarias rubor e prurido. Contudo choque anafilático
pode ocorrer em alguns indivíduos, que pode ser fatal
se não socorrido a tempo, devido a insuficiência res-
piratória e cardiovascular. Estudos em pacientes ame-
ricanos indicaram taxas de prevalências de 0.7-10%
de reações anafiláticas não fatais com o uso de pe-
nicilinas. Reações fatais são raras, ocorrendo em
0.002% dos pacientes que receberam fármacos dessa
classe de antibacterianos.

Foram citados corticoides, hormônios, antiespas-
módicos, e outros antibacterianos em menor quantidade
em relação aos citados acima, pouco citados em litera-
turas que falam dos medicamentos comumente associ-
ados a esta reação anafilática11.

Com relação a medidas não-farmacológicas a serem
tomadas pelo profissional farmacêutico, a maioria op-
tou por chamar a ambulância. Essa realmente é a me-
lhor opção, segundo as diretrizes brasileiras sobre o
tratamento da Anafilaxia (Projeto Diretrizes, 2011).
Enquanto o socorro não chega, devem ser executados
alguns procedimentos de primeiros socorros ao paci-
ente. Entre esses, destacam-se os não-farmacológicas,
tais como colocar o paciente deitado, com as pernas
elevadas.

Como medida farmacológica, a maior parte dos en-
trevistados respondeu que a adrenalina seria o primeiro
fármaco a ser utilizado. Contudo, muitos responderam
que corticosteroides e anti-histamínicos devem ser os
primeiros a serem administrados. Alguns profissionais
(23% do total pesquisado) responderam que não sabe
qual seria o fármaco a ser utilizado. A adrenalina é sem
sombra de dúvida o primeiro fármaco a ser utilizado
neste quadro clinico. Ela estimula de forma potente e
direta os receptores alfa e beta adrenérgicos, promo-
vendo aumento da força e frequência cardíacas, eleva-
ção da pressão arterial e broncodilatação7. A adrenalina
deve ser administrada imediatamente por via intra-
muscular, o que proporciona absorção mais rápida e
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minimiza os efeitos adversos do fármaco quando utili-
zado em doses adequadas. A face anterolateral do terço
médio da coxa (músculo vasolateral) deve ser utilizada.

A não utilização da adrenalina pode acarretar danos
à saúde do paciente ou até mesmo o óbito. Desta forma,
todos os profissionais na área da saúde deveriam ter a
conscientização sobre a sua importância e como deve
ser feita a sua administração. As outras linhas a serem
utilizadas são os anti-histamínicos para diminuir os
sintomas cutâneos, como o eritema e prurido e os cor-
ticoides que deprimem a formação e atividade de
mediadores da inflamação6.

O percentual de farmácias que continham o kit de
primeiros socorros foi muito baixo (apenas 10%). Esse
índice é insatisfatório, pois é importante presença do
Kit nas farmácias a fim de que possam ser prestados os
primeiros socorros corretamente, evitando uma piora do
quadro clinico.

5. CONCLUSÃO
Com este trabalho foi possível verificar que muitos

profissionais não têm o conhecimento de como utilizar
corretamente a adrenalina e até mesmo o medo de
aplicá-la devido à falta de preparo. Muitos relataram
que sabem como utilizar a adrenalina, no entanto não a
utilizariam, pois não tiveram treinamento durante seu
curso de graduação. A falta de treinamento sobre esta
reação anafilática faz com que muito farmacêuticos não
saibam conhecer os sinais e sintomas. Ha, ainda o medo
utilizar a medicação apropriada, preferindo esperar pelo
socorro ou levar o paciente até o hospital. Ressalta-se
que este medo é infundado, pois não há contraindica-
ções absolutas para a administração de adrenalina por
via intramuscular.

Entretanto há profissionais que tem o domínio da
técnica e sabe o quanto é importante tomar decisões
rápidas nestes casos, e conseguir reverter o quadro sem
auxilio hospitalar. Obtive relatos, aonde os pacientes
chegaram à farmácia com início do choque e o profis-
sional conseguiu reverter o quadro clinico devido ao
seu conhecimento da reação anafilática e do seu trata-
mento utilizando inicialmente a adrenalina. Isto é rele-
vante para valorização da profissão, pois esses profis-
sionais podem salvar vidas obtendo conhecimento es-
pecifico para tal, melhorando a cada dia o atendimento
aos clientes.
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RESUMO
Este trabalho pretendeu fazer uma revisão dos recursos
fisioterapêuticos empregados como tratamento em queimados,
entre eles, o laser de baixa intensidade, cinesioterapia e
massoterapia, na cicatrização de ferida causada por
queimaduras por gotejamento de material tóxico com cianeto
em um sujeito do sexo feminino sobrevivente do incêndio na
Boate Kiss. Não foram encontrados relatos na literatura para
tratamento deste tipo de agente causador de queimadura. A
paciente apresentava lesão de espessura parcial de segundo grau
no braço. Com o objetivo de estimular o processo de
recuperação e funcionalidade nos movimentos, optou-se por
aplicar o Laser de Arseneto de Galio a 6J/cm² nas bordas da
ferida, numa frequência de três vezes por semana e
cinesioterapia e massoterapia cinco vezes por semana. As
medidas da área da ferida do braço foram tomadas
semanalmente até ser alcançada a completa cicatrização. Ao
término deste período foi possível constatar a eficácia do
tratamento proposto no processo de cicatrização e da
funcionalidade das sequelas motoras causadas por queimaduras
de material tóxico com cianeto.

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia, queimadura,
tratamento, cianeto.

ABSTRACT
This work aims to review the physiotherapy resources employed
in burn treatment as between them, the low intensity laser,
kinetotherapy and massage therapy in wound healing caused by
burning drip of toxic material with cyanide in a female subject
Survivor fire in the Disco Kiss. No reports have been found in
the literature for this type of treatment agent causing the burn.
The patient had a partial thickness injury of high school in the
arm. In order to stimulate the process of recovery and
functionality in the movements we chose to apply the laser
gallium arsenide, the 6j/cm2 the edges of the wound, at a

frequency of three times a week and kinetotherapy and massage
therapy five times a week. The measures of the wound area of
the arm were taken weekly until complete healing is achieved.
At the end of this period, we determined the effectiveness of the
proposed treatment in the healing process and the functionality
of the motor sequelae of burns caused by toxic material with
cyanide.

KEYWORDS: Physiotherapy; Burn; Treatment; Cyanide.

1. INTRODUÇÃO
As queimaduras são lesões cutâneas causadas pela

ação direta ou indireta do calor, podendo ser de origem
térmica, agentes químicos, radioativos e correntes
elétricas. A fisiopatologia ocorre em função do
comprometimento dos tecidos lesados que ocasionam
desnaturação proteica e morte celular nas diferentes
estruturas orgânicas1.

Conforme a Organização Mundial de Saúde, as
queimaduras estão entre as maiores causas de lesões
cutâneas, ocupando lugar de destaque entre os acidentes
mais frequentes que ocorrem no mundo, sendo a quinta
causa de morte com 322.000 vítimas em 2002. No Brasil,
estima-se que por ano, pelo menos 1.000.000 indivíduos
sofram queimaduras sem distinção de sexo, idade,
procedência ou classe social, provocando um forte
impacto econômico, considerando-se o tempo
despendido para o tratamento2.

De acordo com a extensão e profundidade da lesão, as
queimaduras podem ser classificadas em grande, médio e
pequeno queimado, ou primeiro, segundo e terceiro grau3.

As lesões de primeiro grau comprometem apenas a
epiderme, apresentando eritema e dor, as de segundo grau
atingem a epiderme e parte da derme, provocando a
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formação de flictenas, e as de terceiro grau, envolvem
todas as estruturas da pele, apresentando-se
esbranquiçada ou negra, pouco dolorosa e seca1.

As causas das queimaduras de pele nas vítimas da
Boate Kiss foram devido à combustão do material tóxico
que induziu lesões por gotejamento. O cianeto de
hidrogênio é um subproduto da combustão de certos
compostos como poliuretano, nylon, lã e algodão, que
rapidamente inibe o metabolismo aeróbico resultando em
morte. A toxicidade do cianeto é causada pela privação de
oxigênio para células, levando a anóxia tecidual pela
inibição reversível das enzimas citocromo oxidase. A
inibição da via glicolítica aeróbia, desvia o metabolismo
para a via anaeróbia alternativa, produzindo o acúmulo de
subprodutos ácidos. O tempo de exposição determinará
diferentes evoluções das lesões inalatórias4.

Na literatura não encontramos relatos da ação do
cianeto sobre a pele de seres humanos.

Moreira et al. (2013)5 relatam que o tratamento da
queimadura inclui cuidados locais e sistêmicos, variando
de acordo com a profundidade, localização corporal e
extensão. Já Lima et al. (2013)1, analisaram que nos
primeiros dias após a queimadura, o organismo pode
sofrer alterações funcionais primárias em mais de um
órgão vital, resultado da lesão tissular ou hipóxia
recorrente. Após esse período, ocorre uma resposta a
estímulos antigênicos, que levam a uma resposta
inflamatória sistêmica, favorecendo o desenvolvimento
de infecções, também conhecida como disfunções
secundárias de múltiplos órgãos e sistemas. Descrevem
que a queimadura promove alterações cutâneas, com
grandes variações na evolução do processo de reparação,
as quais dependem da aplicabilidade e conhecimento do
trabalho terapêutico.

O tratamento do paciente queimado envolve uma
equipe multiprofissional, sendo que o tratamento
fisioterapêutico atua também de forma complementar as
cirurgias, principalmente as enxertias. As ações da
fisioterapia são bastante amplas, apresentando condutas
importantes em todas as fases, da internação ao
acompanhamento ambulatorial. O fisioterapeuta possui
aptidões específicas, metodologias e linhas de
conhecimento que atuarão no tratamento. Para cada
estágio da queimadura, recursos específicos permitirão
uma melhora da lesão, evitando complicações futuras6.

Devido às sequelas da queimadura, a fisioterapia por
seus recursos, passa a ser uma proposta capaz não só de
tratar, mas também prevenir complicações secundárias.
Conhecer os recursos fisioterapêuticos adotados e sua
aplicabilidade pode ser útil para a efetividade do
tratamento, justificando-se assim o presente estudo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo tipo relato de caso, resultan-

te da rotina de trabalho e fundamentado na bibliografia

sobre os principais recursos fisioterapêuticos em pacien-
tes queimados. O estudo seguiu os princípios éticos de
toda a pesquisa, com o termo de consentimento livre
esclarecido que foi lido e entregue para a paciente assi-
nar em duas vias, uma para a mesma e a outra para os
pesquisadores. O projeto foi enviado ao Comitê de Ética
em Pesquisa da UFSM, CAAE: 23676813.8.0000.5346.

3. RELATO DE CASO

Paciente, do sexo feminino, sobrevivente do incêndio
da boate Kiss, 19 anos, com 55% de área corporal e vias
aéreas queimadas por gotejamento e fumaça tóxica por
cianeto, respectivamente, internada por 165 dias, sendo
15 dias em ventilação mecânica.
Tabela 1: Variáveis da cicatrização da ferida do braço direito.

Sessão Comprimento da
Lesão (cm)

Largura da Lesão
(cm)

1º 6,0 2,5

3º 4,0 1,8

6º 3,8 1,0

9º 1,0 0,9

12º 0,9 0,4

15º 0 0

Após alta hospitalar, passou a receber fisioterapia
ambulatorial, respiratória e dermatofuncional. Na avali-
ação inicial constatou-se que a mesma apresentava uma
ferida aberta no braço direito, cuja proposta de trata-
mento seria enxertia, recusada pela paciente.  Diante
desta conduta, foi iniciado o tratamento com laserterapia
por Arseneto de Galio a 6J/cm2 nas bordas da ferida com
uma frequência de três vezes por semana, assim como
massoterapia e cinesioterapia, sendo realizadas mobili-
zações articulares no ombro, cotovelo e punho, realiza-
das cinco vezes por semana. As medidas da área da feri-
da foram tomadas a cada três sessões, as mensurações
feitas com fita métrica foram registradas por escrito e
por fotografias, para controle e posteriores comparações.

4. DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste estudo de caso

demonstraram que houve influência dos recursos
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fisioterapêuticos empregados e os mesmos auxiliaram no
processo de cicatrização e recuperação funcional.

Figura 1. Cicatriz Braço Direito (1ª sessão)

Figura 2. Cicatriz Braço Direito (12ª sessão)

Estudos afirmam que a fisioterapia é uma ciência em
pleno desenvolvimento e a cada dia suas técnicas e
métodos estão sendo mais aplicados como coadjuvantes
para a cura do paciente. Em queimaduras, a fisioterapia
acompanha o paciente em todas as etapas da recuperação,
evitando complicações pulmonares e prevenindo
deformidades e contraturas até a completa maturação das
cicatrizes, e acompanhamento das reconstruções estéticas
e funcionais7.

O tratamento de queimaduras sempre foi um desafio
tanto pela sua gravidade, quanto pelas complicações que
dela ocorrem. A reabilitação acontece não somente em
cirurgias de enxertia de pele precoce, mas também para
controlar e orientar na regeneração cicatricial que tende a
ocorrer de forma desorganizada e com alto índice de
sequelas e infecções. As falhas geralmente ocorrem em
estágios iniciais, levando a alterações dos elementos
celulares. Sendo que fatores locais e sistêmicos

interferem e retardam a cicatrização, por isso o reparo
tecidual vem merecendo atenção em vários estudos, em
busca de métodos terapêuticos que possam solucionar ou
minimizar as falhas neste processo de recuperação8.

A partir deste estudo de caso observamos os efeitos e
benefícios do laser terapêutico como forma de tratamento
na cicatrização de um paciente queimado. No entanto, a
laserterapia não tem apresentado estudos científicos que
comprovem sua real eficácia, gerando incertezas quanto
aos reais efeitos. Os pesquisadores descrevem seus
benefícios, mas a diversidade entre os resultados
encontrados pode estar ligada a falta de padronização dos
parâmetros e frequência do tratamento. Além disso, a
profundidade da queimadura é de grande importância
clínica, pois determina a conduta e o sucesso da
cicatrização8.

As pesquisas com queimaduras são poucas e
contraditórias, a maioria destas experimentais com ratos,
que possuem pouca similaridade com a pele humana, não
havendo consenso quanto à frequência e dose ideal a ser
aplicada. Como a queimadura por cianeto não apresenta
relato na literatura e este é um estudo de caso isolado,
sugerem-se mais estudos baseados em avaliação e
protocolos rígidos. Em função de que não existe na
literatura um parâmetro que possa ser comparado em
relação ao tempo de regressão da ferida causada por
gotejamento de material tóxico contendo cianeto,
evidencia-se a eficácia através do acompanhamento e
descrição do caso9.

A reabilitação em pacientes queimados envolve
muitas etapas e métodos de tratamento, sempre buscando
o restabelecimento funcional e social. Durante este
processo de recuperação, o fisioterapeuta utiliza-se de
vários recursos terapêuticos como a cinesioterapia, as
mobilizações articulares e a massoterapia. Neste estudo
utilizaram-se destes recursos como parte do tratamento
proposto, e foi observado sua eficácia na recuperação,
pois em cada nova abordagem de reavaliação notava-se
melhora nas condições gerais da cicatrização, como foi
mostrado na Tabela 110.

A fisioterapia é imprescindível durante o tratamento
de queimados, pois auxilia na cicatrização das lesões,
estimulando a circulação, promovendo a tensão nos
tecidos, direcionando a reorganização do colágeno,
proporcionando melhora nas sequelas e reduzindo o
tempo de internação. Neste estudo observou-se a eficácia
da fisioterapia no tratamento, corroborando com o
estudo11.

Os exercícios terapêuticos e posturais empregados
auxiliam no retorno venoso e linfático, preservando e
recuperando a integridade articular, prevenindo a rigidez
articular e o encurtamento de tecidos moles, impedindo
aderências e facilitando a realização dos movimentos em
amplitude normal12.
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As queimaduras danificam e alteram a integridade
funcional da pele, alterando a homeostase
hidroeletrolítica. Entretanto, os exercícios terapêuticos
são considerados como um importante componente da
aptidão física e restauração funcional, promovendo
melhora na eficiência dos movimentos, melhora no
desempenho muscular e na postura do indivíduo,
prevenindo patologias musculoesqueléticas. Uma boa
flexibilidade é obtida através de exercícios de
alongamento, resultando em elasticidade e melhoria da
função muscular13.

Apesar da atividade física ser dolorosa para o paciente
queimado, o início do exercício deve ser estimulado o
mais rápido possível, pois além da importância da
manutenção da amplitude articular, auxilia no seu estado
psicossocial.  Porém, antes de iniciar qualquer
tratamento precoce neste tipo de paciente, deve-se fazer
uma análise criteriosa acerca de seus limites funcionais já
existentes, para que os mesmos sejam respeitados6.

A massagem prévia, antes de qualquer manejo do
paciente, servirá para aumentar a mobilidade tecidual,
evitando assim mais danos, não só em áreas adjacentes à
queimadura, mas na própria região lesada6.

Acredita-se que a massagem descola o tecido
cicatricial, mobilizando o tecido cutâneo do tecido
subjacente e agindo para quebrar as aderências. Quando a
massagem é usada junto a exercícios, a cicatriz imatura
pode ser alongada com mais facilidade e a contratura
pode ser corrigida. Embora nenhum estudo tenha
validado seu uso em pacientes com lesões por
queimaduras em longo prazo, a maleabilidade e a textura
da pele parecem melhorar com o uso da massagem.
Cicatrizes firmes rotineiramente massageadas
apresentam melhoras14.

A massagem na reabilitação do paciente queimado,
embora ocorra controversas, pode ser utilizada nas
diversas etapas da reabilitação, assim como em áreas
enxertadas ou doadoras. A técnica tem a finalidade de
melhorar a aparência cicatricial e liberar aderências,
tornando o tecido mais elástico e uniforme12.

Sendo assim, podem-se relatar os benefícios dos
recursos fisioterapêuticos no tratamento de queimados,
ratificado com o resultado obtido neste estudo de caso,
evidenciado pela melhora da cicatriz causada por
gotejamento de material tóxico.

5. CONCLUSÃO
Os recursos fisioterapêuticos empregados e revisados

nesse estudo de caso se mostraram eficazes no processo
cicatricial e na reabilitação do paciente queimado por
substância tóxica, o cianeto. Como não há referencial
teórico a este respeito e dada à importância de se atuar
precocemente no processo cicatricial de queimaduras por
cianeto, os resultados alcançados sugerem ser o laser, a
massoterapia e a cinesioterapia, um programa de

tratamento combinado para essas situações. Propõem-se
mais estudos utilizando avaliação criteriosa, protocolos
padronizados através de modelos animais com
tegumentos mais semelhantes ao humano, propiciando
uma amostra significativa.

O resultado encontrado neste relato de caso poderá
servir de referência para outras pesquisas, já que não se
encontrou dados com relação à cicatrização de feridas por
queimaduras provocadas por material tóxico gotejante
com cianeto.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar prevalência da prá-
tica da automedicação. Trata-se de uma pesquisa quantita-
tiva, de delineamento transversal-descritivo, realizada em
uma Estratégia Saúde da Família (ESF) num município do
meio oeste do estado de Santa Catarina, Brasil. Participa-
ram 200 usuários da ESF, que responderam uma entrevista
semiestruturada. Os resultados mostram que a automedi-
cação foi relatada por 71% dos participantes, tendo a faci-
lidade de acesso e o hábito de ir à farmácia como os fatores
que influenciaram esta prática. Faz-se necessário desen-
volver ações, incorporadas às políticas existentes que visem
à promoção da saúde e minimizem os impactos da autome-
dicação.

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação, estratégia Saúde
da Família, farmacoepidemiologia.

ABSTRACT
The aim of this study was to assess the prevalence of
self-medication. This is a quantitative, cross-descriptive de-
sign, made in a Family Health Strategy (FHS) a city in the
Midwestern state of Santa Catarina, Brazil. 200 users partici-
pated in the FHS, who answered one semistructured interview.
The results show that self-medication was reported by 71% of
participants, ease of access and the habit of going to the phar-
macy as the factors that influenced this practice. It is necessary
to develop actions, incorporated into existing policies aimed at
promoting health and minimize the impacts of self-medication.

KEYWORDS: Self Medication. Family Health Strategy.
Pharmacoepidemiology.

1. INTRODUÇÃO
Os medicamentos são substâncias que agem em be-

nefício da saúde das pessoas, aliviam sintomas, recupe-
ram a saúde, diminuem o risco de doenças crônicas, au-
xiliando diagnóstico e na prevenção de enfermidades.
No entanto, se utilizado de forma imprópria pode trazer
resultados negativos a saúde1. No Brasil a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério
da Saúde (MS) definem automedicação como sendo o
uso de medicamento sem a prescrição, orientação e ou o
acompanhamento do médico ou dentista.

A dificuldade do acesso a serviços de saúde e o au-
mento do custo dos medicamentos favorece a procura
por formas alternativas de tratamento, ampliando a inci-
dência da automedicação e contribuindo para o aumento
da crise do Sistema Único de Saúde, questões essas que
confirmam a importância de novos estudos sobre a au-
tomedicação2.

Fonseca et al. (2010)3 relata que o risco da prática da
automedicação está associado ao grau de instrução dos
pacientes, como também do acesso dos mesmos ao sis-
tema de saúde. No mundo, fatores econômicos, políticos
e culturais têm colaborado para a propagação da auto-
medicação, se tornando um problema de saúde pública.

Santos (2013)4 destaca que na população em geral, a
automedicação é uma prática notoriamente disseminada.
Contudo, é um comportamento preocupante por ser rea-
lizado de forma inadequada e excessiva, sendo que na
maioria das vezes é efetuado com medicamentos que
necessitam de prescrição médica, o que inclui também
medicamentos de controle especial. As reações adversas,
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a interrupção do tratamento, os desacordos posológicos e
intoxicação por doses elevadas são resultados negativos
associados à medicação5.

A automedicação também pode retardar o diagnósti-
co e a possibilidade de cura de doenças, como também
contribuir para a manutenção da cadeia de transmissão
de enfermidades6. Contudo, Aquino et al. (2010)7 res-
saltam que a utilização de medicamentos deveria ocorrer
apenas quando necessário e com a recomendação de um
profissional especializado.

Com o propósito de garantir segurança, eficácia e
qualidade dos medicamentos, o uso racional e o acesso
da população a medicação essencial, a Secretaria de Po-
líticas de Saúde do Ministério da Saúde, aprovou através
da Portaria nº 3.916 de 30 de outubro de 1998, a Política
Nacional de Medicamentos. A referida política fortalece
as diretrizes e princípios legalmente estabelecidos, ex-
plica quais são as responsabilidades dentro do Sistema
Único de Saúde (SUS), dos gestores nas três esferas de
governo, que devem atuar em parceria para a implanta-
ção e efetivação da política e assegurar o acesso da po-
pulação a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade,
ao menor custo8.

A promoção do uso racional de medicamentos é um
dos objetivos a serem alcançados pela Política Nacional
de Medicamentos com ênfase ao processo educativo de
usuários, consumidores, profissionais e na formação
profissional acerca dos riscos da automedicação, da in-
terrupção e da troca da medicação prescrita, bem como
quanto à necessidade da receita médica na liberação de
medicamentos tarjados8.

Apesar de o país possuir uma Política Nacional de
Medicamentos, tem-se observado que uso indevido de
medicamentos tem aumentado às estatísticas de intoxi-
cação no Brasil. De acordo com o Sistema Nacional de
Informações Tóxico-Farmacológicas da Fundação Os-
waldo Cruz, no Brasil, em 2010ocorreram 24.054 casos
de intoxicação por medicamentos, sendo que destes, 67
foram a óbito, que representou 0,28% da letalidade por
intoxicação9.

A partir dessas considerações nos instigamos a refle-
tir sobre essa problemática, com foco no seguinte obje-
tivo: identificar a prevalência da pratica a automedicação
entre usuários de uma Estratégia Saúde da Família.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal-descritivo, com
abordagem quantitativa, realizado numa Estratégia Saú-
de da Família (ESF) situada no município de Campos
Novos, localizado no meio oeste de Santa Catarina, Bra-
sil. De acordo com o Ministério da Saúde10, uma ESF
deve ter uma população adscrita sobre sua responsabili-
dade de 2400 à 4.500 pessoas, independente do tamanho
do município. A respectiva ESF em estudo esta de acor-

do com essa prerrogativa.
Participaram do estudo 200 usuários cadastrados na

ESF. Para a definição do número da amostra conside-
rou-se somente os adultos cadastrados no Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB). Segundo os da-
dos da secretária da saúde do município, 31.752 pessoas
são assistidas pelas Unidades Básicas de Saúde, com
uma média de 2.442 pessoas cadastradas por Unidades.
Destas, em torno de 47% são adultos (20 a 59 anos de
idade) o que equivale 1147. Contudo, segundo dados da
Unidade, em torno de 29% dos cadastrados não são usu-
ários do serviço publico daquela Unidade de Saúde.
Deste modo, considerou 814 usuários adultos para o
cálculo da amostra. Partindo disso, foi aplicado um cál-
culo amostral com o nível de confiança de 95%, erro
amostral de 3% e percentual máximo de 0,5, resultando
em 163 participantes, por decisão dos pesquisadores esse
número foi ampliado para 200. A seleção dos participan-
tes foi de forma aleatória, sendo entrevistados os 200
primeiros usuários que adentraram na Unidade de Saúde
a partir do inicio da pesquisa, que só encerrou após a
captação dos dados da amostra prevista. Optou-se por
fazer a coleta no ambiente a Unidade para selecionarmos
realmente os usuários, pois, como dito anteriormente,
nem todas as pessoas cadastradas no SIAB são usuárias
dos serviços e atenção básica do SUS.

Para inclusão dos participantes na amostra da pes-
quisa, os critérios estabelecidos foram: ter entre 20 e 59
anos de idade, ter capacidade cognitiva para responder a
entrevista.

A coleta de dados realizou-se por meio de entrevista
semi estruturada aos usuários nas dependências da ESF.
O roteiro de perguntas estava dividido em quatro catego-
rias, a saber: identificação sócio-demográfica, a prática
da automedicação, os fatores que influenciam a autome-
dicação e a atuação do profissional de saúde no processo
da automedicação.

As questões, em sua maioria eram estruturadas (fe-
chadas), sendo que as de estrutura aberta não passaram
por um processo estatístico, mas suas respostas auxilia-
ram na compreensão dos resultados quantitativos. Já os
dados de natureza quantitativa foram digitados e tabula-
dos no programa Microsoft Excel. A análise das infor-
mações foi realizada com base na estatística descritiva, de
frequência absoluta e relativa.

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com os as-
pectos éticos, envolvendo seres humanos recomendados
pela Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa. O projeto de pesquisa foi submetido à
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade do Oeste de Santa Catarina
(UNOESC), aprovado conforme parecer consubstancia-
do CEPSH/UNOESC nº 066/2007. Todos os participan-
tes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE).
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3. RESULTADOS
Entre os participantes da pesquisa, 66% eram do sexo

feminino, 31% na faixa etária de 31 a 40 anos, 48% têm
o ensino fundamental incompleto e somente 5% têm o
ensino superior. Em relação à automedicação, 71% afir-
maram que já realizaram essa prática. De acordo com
51% a atitude de adquirir medicamento por conta própria
é realizada pelo menos uma vez ao mês. Somente 2%
dos que realizam a automedicação mencionaram não ter
acesso à consulta médica.

A dor e a febre foram referidos por 75% dos partici-
pantes como o motivo para a prática de automedicação,
seguida por hipertensão 14% e infecção 7%. Para 94% é
mais simples e fácil usar os medicamentos que já têm em
casa no momento em que se apresentam algum sinal
e/ou sintoma de agravo á saúde. Além disso, na sua prá-
tica automedicação, 16% referem confiança na indicação
do farmacêutico.

Evidenciou-se que há reserva, para uma eventuali-
dade, de medicamento nos domicílio dos entrevistados,
sendo que 51% guardam analgésicos/ antitérmicos e
antipiréticos, 28% antiinflamatórios, antibióticos, anti-
microbianos, 15% antiarrítmicos, cardiotônicos, an-
ti-hipertensivos, diuréticos e hipoglicemiantes e 6% an-
ticonvulsivantes, broncodilatadores, ansiolíticos, anties-
pasmódicos e antieméticos.

Os usuários que se automedicam 92% já reutilizaram,
pelo menos uma vez, medicamentos receitados pelo mé-
dico anteriormente. Destes, 37% reutilizam a medicação
eventualmente; 21% reutilizam mensalmente e 25% se-
manalmente.

Acerca do conhecimento dos usuários sobre terem ou
não alergia a medicamentos, apenas 37% dos pesquisa-
dos mencionaram que possuem algum tipo de alergia
medicamentosa. Contudo, 63% relataram que já desen-
cadearam um efeito indesejado e/ou reação adversa após
a automedicação.

Com relação à orientação sobre o uso de medicação
por um profissional da saúde, 63% dos entrevistados
relatam que recebem orientações simples como: via de
administração, quantidade e horário. Entre os que rece-
bem orientações, 73% seguem as informações recebidas
no quesito hora e a posologia.

Quando questionados sobre os motivos pelos quais
realizam a automedicação, constatou-se que as respostas
estavam de acordo com esses fatores:
 a crença de acharem desnecessário ir ao médico por

qualquer motivo;
 a facilidade em obter medicamentos sem receita.
 o autodiagnostico por (re)conhecer os sinais e sinto-

mas da doença que lhes acometem;
 a disponibilidade de tempo para ir até o profissional

médico,
 a impaciência de aguardar o agendamento da consul-

ta;
 a dificuldade de liberação do trabalho.

Ao ser questionados sobre o que influência na com-
pra do medicamento, os participantes da pesquisa res-
saltaram, em seus depoimentos, duas situações:
 quando o Sistema Único de Saúde (SUS) não dispo-

nibiliza o medicamento;
 o interesse dos balconistas das farmácias em comer-

cializar medicamentos.

4. DISCUSSÃO
Na população pesquisada prevaleceu o sexo feminino

e a faixa etária de 31 a 40 anos. Observou-se que a mai-
oria tem o ensino fundamental incompleto. E, somente,
5% têm o ensino superior. Duarte et al. (2012)11 descre-
ve em seu estudo realizado com o objetivo de identificar
o perfil sociodemográfico e os hábitos de consumo de
medicamentos por usuários do Sistema Único de Saúde e
de Plano de Saúde no município de Sorocaba (SP) com
ênfase na automedicação, no que diz respeito à escolari-
dade, predominaram nos dois grupos o ensino funda-
mental incompleto, mas em proporção maior no SUS.
Entre os que completaram o ensino fundamental, a maior
proporção foi dos idosos atendidos pelo Plano de Saúde,
assim como os que possuem ensino médio. Foram en-
contrados 17% de idosos não alfabetizados no SUS e 3%
no Plano de Saúde.

Em relação à automedicação, somente 29% esperam
a indicação do médico e não arriscam usar medicamento
por conta própria. Os demais (71%) afirmam que reali-
zam essa prática, justificando tal atitude por julgarem
desnecessário ir ao médico por qualquer motivo, acres-
centam que têm facilidade em obter medicamentos e
estão habituados a comprá-los.

Resultado semelhante foi encontrado em estudo rea-
lizado em Belém/PA, em que 74% afirmam a prática de
automedicação, sendo que 65% justificam tal prática
também por não acharem necessário ir ao médico12.
Oliveira & Pelógia (2011)13 observaram a prática da
automedicação e descrevem que esta foi realizada em
53,1% dos entrevistados. O maior percentual foi encon-
trado em estudo realizado em Teresina/PI, onde 92% dos
participantes afirmaram fazer uso da automedicação,
usavam medicamentos sem receita médica e basea-
vam-se em experiência anterior com o produto utilizado
na automedicação14.

Sobre a obtenção dos fármacos, ressalta-se que os
medicamentos adquiridos em unidades de saúde pública
e ESF requerem prescrição médica, devido a isso, a
aquisição de medicamentos utilizados na automedicação
ocorre principalmente em farmácias e drogarias do setor
privado5.

A aquisição de medicamento de forma gratuita pelo
SUS apresenta um fator de proteção para a automedica-
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ção, uma vez que para ter acesso faz-se necessário reali-
zar consulta médica e obter a prescrição do medicamento.
Autores como Schmid et al. (2010)15 evidenciam que um
atendimento de saúde adequado com distribuição de
medicamento pode diminuir os riscos e agravos que o
paciente se expõe ao fazer o uso da automedicação, mas
isso não assegura o uso correto da medicação por parte
do paciente.

A facilidade e o hábito de ir à farmácia estão presen-
tes nas respostas dos nossos pesquisados. Quanto à assi-
duidade com que costumam frequentar a farmácia para a
compra de medicamentos sem receita médica, evidenci-
ou que 51% dos pesquisados vão à farmácia pelo menos
uma vez ao mês. Destaca-se que os entrevistados apon-
tam a facilidade em adquiri-los sem receita médica, co-
mo também a disposição dos balconistas em ofertar e
comercializar o medicamento.

Outro dado importante, é que uma minoria (2%) re-
lataram não terem acesso à consulta médica, o que não
justificaria a automedicação pela falta de prescrição mé-
dica. Nesse sentido, Medeiros et al. (2011)2 mencionam
que outros fatores, além do acesso restrito a consulta
médica estão envolvidos na automedicação como: geo-
gráficos, organizacionais, financeiros e culturais.

Estudo realizado com o objetivo de estimar a preva-
lência de automedicação entre estudantes universitários
aponta que os principais motivos que os levaram à prá-
tica da automedicação foram a falta de tempo para ir ao
médico (50%), os próprios conhecimentos ajudam na
escolha do medicamento (33,9%) e o acesso ao balco-
nista da farmácia é mais rápido e de custo financeiro
baixo (5,3%)16.

Outro estudo, realizado em Fortaleza/CE, com vistas
a analisar o conhecimento dos estudantes de escolas pú-
blicas e privadas do município sobre o uso de medica-
mentos e suas implicações para a saúde, revelou fatores
determinantes para a automedicação como, a dificuldade
de acesso aos postos de saúde e o custo elevado dos me-
dicamentos prescritos pelos médicos. Também demons-
trou a banalização com que se referem aos medicamen-
tos e a facilidade com que os adquirem sem a orientação
de um profissional17. A automedicação tem vínculo di-
reto com a facilidade de acesso ao atendimento nas far-
mácias6.

A dor e a febre foram mencionadas por 75% dos par-
ticipantes como os motivos mais frequentes que leva à
prática de automedicação. Achados semelhantes foram
encontrados por Calixto et al. (2010)12, sendo os sinto-
mas gripais e cefaleia, as causas frequentes relacionadas
a automedicação.

Em pesquisa realizada no interior do Rio Grande do
Norte, Medeiros et al. (2011)2 elencam os motivos que
levaram as mães a administrarem medicações sem pres-
crição profissional a seus, a saber:  febre (50%), segui-
da por gripe (25%), resfriado (13%) e infecção na gar-

ganta (12%).
Enquanto que para Martins et al. (2011)14 as cólicas

abdominais (76,5%) e cólicas menstruais (74,0%) foram
os principais motivos apontados pela população para a
automedicação. Outra pesquisa aponta cefaléia, infecção,
gastrite, dismenorreia, febre, lombalgia, gripe ou tosse
ou rinite os motivos para a automedicação13.

Quanto ao uso de antibiótico de forma inadequada,
Aquino et al. (2010)7 destacaram que essa atitude con-
tribui no mundo todo para o mecanismo de resistência
bacteriana, podendo ser considerado um problema de
saúde pública mundial.

Neste estudo evidenciou-se ainda que 92% da popu-
lação pesquisada já reutilizaram, pelo menos uma vez,
medicamentos receitados pelo médico.

Estudos realizados nessa temática apontam que o
grande percentual dos medicamentos estocados em casa
são vendidos sem receita médica e caracterizam a auto-
medicação18.Essa pratica também é uma característica
dos acadêmicos de medicina os quais se automedicam
com frequência através de drogas que sobraram de pres-
crições médicas anteriores3.

Uma informação que buscou-se no estudo foi relaci-
onada ao conhecimento dos usuários sobre episódios de
alergia com a pratica da automedicação, 37% disseram
terem reações alérgica se mais da metade da amostra já
desencadearam um efeito indesejado, após a prática da
automedicação. Isso esta de acordo com os achados de
Calixto et al. (2010)12, o qual descreve que a automedi-
cação pode trazer malefícios à saúde e efeitos adversos
associados.

Observou-se que entre os entrevistados, 73% afir-
mam seguirem as informações recebidas ao utilizar o
medicamento conforme orientação no momento da aqui-
sição do medicamento, com destaque para a hora e a
posologia. Entretanto, isso não é suficiente, pois não
seguem uma orientação adequada, o que reforça a neces-
sidade de informação à população sobre o uso correto
dos medicamentos, assim como, o comprometimento dos
profissionais e gestores de saúde na realização de medi-
das que visão reduzir a automedicação. Neste sentido,
Medeiros et al. (2011)2 reforçam que ações como cam-
panhas educativas tornam todos responsáveis pela raci-
onalidade do uso de medicamentos.

5. CONCLUSÃO
Identificou-se que uma parcela significativa dos

usuários da ESF pratica a automedicação. Entre os
principais fatores que influenciam essa pratica esta a
facilidade e o hábito de ir à farmácia e esta fornecer o
medicamento sem exigências. A justificativa dos que
adotam a automedicação, encontra-se no fato de
julgarem desnecessário procurar atendimento médico
por “qualquer motivo”, a impaciência em aguardar a
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consulta médica, a prática do autodiagnóstico ou por não
encontrarem o medicamento disponível no Sistema
Único de Saúde – SUS.

Tendo em vista que a maior parte dos medicamentos
utilizados na automedicação foi adquirida em farmácias,
pressupõe-se que o fornecimento de medicamentos na
rede pública de saúde se torna um fator de proteção a
automedicação, uma vez que para ter acesso ao mesmo
se faz necessário possuir receita médica. Contudo, sem
orientações adequadas no momento da dispensa dos
fármacos, não há garantias do uso correto e eficaz dos
medicamentos.

A febre e a dor foram citadas como causas mais
frequentes que levam a prática da automedicação.
Efeitos indesejados, medicamentos que não foram
resolutivos ou até ocasionaram a piora da doença foram
citadas por mais da metade dos participantes, o que
demonstra os riscos no qual a pessoa se expõe com a
prática da automedicação.

Os achados do estudo evidenciam falhas na
implementação da Política Nacional de Medicamentos
no âmbito da saúde suplementar. Sugere-se uma maior
atenção dos profissionais atuantes em serviços de saúde
na efetivação dos objetivos da referida política, para que
esta seja respeitada para além dos limites do Sistema
Único de Saúde, diminuindo os custos para os cofres
públicos na reabilitação das intoxicações, e prestando
uma assistência segura de acordo com as necessidades
da população.

Por fim, destaca-se a importância da educação em
saúde, no que diz respeito ao autocuidado e
automedicação, pelos profissionais da ESF. Faz-se
necessário que esse tema seja pauta de discussão e
reflexão nos grupos assistidos pelos profissionais de
saúde na ESF. É necessário também, o desenvolvimento
de educação continuada e permanente nas equipes de
saúde, para que possam assistir a comunidade de forma
resolutiva e segura. Além disso, deve-se buscar a
inserção do profissional farmacêutico junto à atenção
básica, para que esse profissional atue orientando a
comunidade e os membros da ESF, para que num
trabalho interdisciplinar e coletivo, a incidência da
automedicação, e as consequências por ela provocadas,
sejam reduzidas.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi descrever o efeito de uma atividade
educativa em saúde junto a idosos com diagnóstico de diabetes
e/ou hipertensão arterial atendidos em uma Estratégia Saúde
da Família de Maringá-PR. Estudo descritivo, de natureza
qualitativa, junto a 16 indivíduos com diagnóstico de hiper-
tensão e/ou diabetes, cadastrados no programa Hiperdia da
Unidade de Saúde Ney Braga, Maringá – Paraná. Os indiví-
duos foram convidados a participarem do estudo e quando da
concordância, foram entrevistados inicialmente e convidados a
participar de cinco encontros informativos com profissionais
da saúde. Após os encontros, os participantes foram novamente
entrevistados para se investigar conhecimentos obtidos e mu-
danças em seus hábitos de vida. Finalizou-se com 16 indivíduos,
que após análise dos discursos constatou-se que ações preven-
tivas e informativas têm um papel importante para a constru-
ção de melhorias, visto que inicialmente os indivíduos não
possuíam informações básicas a respeito de seu problema de
saúde e após os encontros, pequenas mudanças foram realiza-
das pelo bem próprio e até envolvendo hábitos familiares. Ob-
servou-se que a educação em saúde é fundamental para ins-
truir e motivar os indivíduos, e pode se tornar uma ferramenta
para redução de gastos públicos.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Melitus, hipertensão arterial,
educação em saúde.

ABSTRACT
The objective of the study the effect of an educational activity was
to describe health with elderly people diagnosed with diabetes and
/ or hypertension seen at a Family Health Strategy Maringá – PR.
A descriptive study of a qualitative nature , with 16 individuals
diagnosed with hypertension and / or diabetes , registered in the
program Hiperdia Health Unit Ney Braga , Maringa - Parana .
Individuals were invited to participate in the study and when the
agreement were initially interviewed and invited to participate in
five informational meetings with health professionals. After the
meetings, the participants were again interviewed to investigate
knowledge gained and changes in their lifestyle. Was finalized
with 16 individuals, which after analysis of the speeches was
found that informative and preventive actions have an important
role in building improvements, as individuals who initially lacked

basic information about your health problem and after meetings
minor changes were made to the well itself and involving family
habits. It was observed that health education is critical to educate
and motivate individuals, and may become a tool to reduce public
spending.

KEYWORDS: Diabetes Mellitus, hypertension, health education.

1. INTRODUÇÃO
As mudanças sociais, econômicas e demográficas

através da transição epidemiológica no Brasil contribuí-
ram para o acréscimo considerável da morbimortalidade
por doenças crônicas não transmissíveis, onde a Hiper-
tensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus
(DM) estão entre as mais frequentes1. O enfrentamento
destas doenças configura-se em um desafio para a saúde
pública, considerando que ambas têm um forte impacto
na vida dos indivíduos afetados, causam morte prematu-
ra e geram grandes e subestimados efeitos econômicos
adversos para as famílias, comunidades e sociedade em
geral2.

Quando associadas ao processo de envelhecimento,
estas doenças tornam-se ainda mais onerosas, impactan-
do expressivamente na qualidade de vida e muitas vezes
na autonomia dos indivíduos. Estes passam a necessitar
de tratamento constante com foco maior nas mudanças
de hábitos de vida e uso de medicamentos, além de ne-
cessitarem de acompanhamento complexo e a longo
prazo por parte dos profissionais de saúde3.

Acredita-se que apenas mediante a conscientização
sobre a necessidade de mudanças de hábitos e assim,
uma boa adesão ao tratamento, seja possível manter es-
tas doenças sob controle4. Assim sendo, desde o Relató-
rio Lalonde e a Conferência de Alma-Ata vêm-se orien-
tando as instituições e os governantes sobre a importân-
cia do modelo de promoção da saúde (PS), visando a
capacitação da comunidade, para a melhoria de sua qua-
lidade de vida e saúde, especialmente por meio da edu-
cação em saúde5.
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A educação em saúde é uma prática fundamental pa-
ra as intervenções preventivas em âmbito comunitário
particularmente no que se refere às doenças crônicas6.
Tais enfermidades, por sua alta prevalência e morbimor-
talidade, têm despontado como problema de saúde pú-
blica digno de políticas voltadas para a elaboração de
programas educativos, os quais contemplem as reais
necessidades dos indivíduos afetados, bem como, dos
familiares e profissionais envolvidos5.

Nesse sentido, as atividades educativas em saúde
devem orientar a construção de conhecimentos e o de-
senvolvimento de práticas relativas à saúde, com vistas à
prevenção de doenças e à promoção de saúde, de forma
a abranger a participação de toda a população no con-
texto de sua vida cotidiana, e não apenas as pessoas sob
risco de adoecer7. Têm a finalidade de potencializar o
empoderamento dos indivíduos e estimular o desenvol-
vimento da responsabilidade e da autonomia por sua
saúde, tornando-os capazes de tomarem suas próprias
decisões, de modo a favorecerem mudanças nas suas
condições de saúde8.

Sabe-se ainda que os processos educativos em saúde
influenciam o estilo de vida, melhoram a relação profis-
sional-indivíduo e os ambientes social e físico9. A edu-
cação em saúde, como uma prática social, baseada no
diálogo e na troca de saberes favorece o entendimento
do processo de promoção da saúde e o intercâmbio entre
saber científico e popular. Realizar educação em saúde é,
pois, capacitar as pessoas para manterem saudáveis a si e
aos seus familiares através do acesso à informação e a
oportunidades que permitam fazer escolha por uma vida
mais sadia5.

Diante de todo o exposto, o objetivo deste estudo foi
descrever o efeito de uma atividade educativa em saúde
junto a idosos com diagnóstico de diabetes e/ou hiper-
tensão arterial quanto ao seu conhecimento sobre as do-
enças e atitudes saudáveis.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado

junto a 16 idosos de ambos os sexos, cadastrados no
Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de
Hipertensos e Diabéticos - Hiperdia da Unidade Básica
de Saúde (UBS) Ney BRAGA do Município de
Maringá-Paraná.  Esta UBS possui três equipes de ESF,
onde 411 usuários estão cadastrados no programa
HIPERDIA, sendo 270 idosos.

O convite para participação da atividade de educação
em saúde deu-se por meio de cartazes fixados na UBS e
convites dos Agentes Comunitários de Saúde quando da
visita domiciliar, esclarecendo os objetivos das
atividades, dias e horários dos encontros, de modo a
viabilizar a participação do maior número de idosos.
Contudo, a reduzida procura levou a formação de um
grupo semanal composto por 16 idosos interessados em

participar.
A coleta de dados ocorreu no período de Maio a

Julho de 2011, tendo o desenvolvimento do estudo se
dado em três momentos. No primeiro realizou-se uma
entrevista domiciliar, individual, junto aos idosos que
desejaram participar das atividades educativas buscando
compreender o seu conhecimento em relação à HAS
e/ou DM, de acordo com o diagnóstico que possuíam.
Utilizou-se para tanto, instrumento semiestruturado,
elaborado pelas autoras contendo questões referentes a
etiologia das doenças, seus sintomas, tratamentos e
possíveis complicações.  Esta abordagem foi útil para
que as pesquisadoras tivessem ciência do nível de
informação sobre as doenças por parte dos participantes,
e assim de forma adaptada às reais necessidades deles,
elaborassem junto aos outros profissionais da saúde
participantes os temas a serem abordados nas atividades
educativas.

O segundo momento foi constituído pela atividade
educativa propriamente dita, que ocorreu em cinco
encontros semanais realizados na UBS em espaço
reservado. Os encontros contaram com a presença do
médico de uma das equipes da Estratégia Saúde da
Família (ESF), bem como fisioterapeuta, nutricionista,
psicologia e educador físico do Núcleo de Apoio a Saúde
da Família (NASF). Durante os mesmos, foram
oferecidas orientações sobre a etiologia das doenças,
formas de tratamento e uso correto dos medicamentos
prescritos, necessidade de mudanças de hábitos
alimentares e de vida, importância da prática de
atividade física frequente, identificação de agravos,
possíveis complicações e melhor convivência com a
doença mediante aceitação da mesma.

A cada encontro um dos profissionais assumia a
atividade, sendo os temas abordados anteriormente
discutidos entre as pesquisadoras e o profissional, para
que se aproximassem ao máximo das lacunas
identificadas quando da entrevista domiciliar.

O terceiro momento deu-se um mês após o final das
atividades educativas, tendo como objetivo realizar uma
reavaliação sobre os conhecimentos dos idosos a
respeito das doenças, usando para tanto a mesma
abordagem utilizada na primeira entrevista domiciliar e
ainda o mesmo questionário. As entrevistas duraram uma
média de 30 minutos, sendo gravadas em aparelho
digital e posteriormente transcritas na integra, sendo
então submetidas a análise de conteúdo na modalidade
temática. Trata-se de um conjunto de técnicas que
permite realizar inferências a partir do conteúdo objetivo
das falas obtidas, composta por três fases: a pré-análise,
a exploração do material e o tratamento dos dados(R). O
desenvolvimento do estudo ocorreu em conformidade
com o preconizado pela Resolução nº 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado pelo
Comitê Permanente de Ética em pesquisa envolvendo
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Seres Humanos da Faculdade Ingá (Parecer nº.
0042\2011). Todos os sujeitos assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Para a
diferenciação dos sujeitos e preservação de sua
identidade foram utilizados os seguintes códigos: a letra
E de entrevistado, seguida pelo número de sequência da
entrevista, pela letra F identificando o sexo feminino e a
letra M o sexo masculino e, por último, a idade do
entrevistado.

3. RESULTADOS
Dentre os 16 idosos participantes do estudo, 12 eram

do sexo feminino com idade entre 60 e 69 anos, e quatro
eram do sexo masculino com idade entre 60 e 79 anos.
Quanto ao nível de escolaridade, três eram analfabetos e
os demais não tinham completado o ensino fundamental.
Quanto às doenças, 14 tinham diagnóstico de HAS e
apenas quatro de DM. Ao investigar a presença de fato-
res de risco para complicações das doenças, observou-se
que nenhum dos participantes fazia uso de álcool, apenas
um deles fumava, cinco praticavam atividades físicas e
11 tentavam fazer o controle alimentar com redução do
sal e açúcar.

Revelando o conhecimento sobre a doença an-
tes da atividade educativa.

Durante a primeira entrevista, quando questionados
sobre o conhecimento a respeito das doenças HAS, os
idosos participantes demonstraram conhecimento restrito
e associaram muitas vezes as complicações como infarto
e derrame:

O que eu sei é que se deixar passar pode dar um in-
farto ou derrame. Não tenho prestado muito atenção
assim (E7X62).

Ah eu sei que a gente passa mal, que é perigoso ter
infarto. Eu não sei mais nada, porque parou de ter as
visitas explicando (E6X61).

O que ela causa é o infarto, derrame, que eu saiba é
tomar bastante água e comer menos sal. Que eu saiba é
isso (E15X64).

Bem como relacionada a DM:
Assim como referido anteriormente, o conhecimento

a respeito do DM observou-se, igualmente restrito, onde
os idosos revelaram não saber exatamente do que se trata
a doença, evidenciando, entretanto, considerá-la perigo-
sa:

Eu sei que é perigoso, mais o que é certinho eu não
sei (E2X77).

Já ouvi fala muito, sei que é perigosa. Mais às vezes
a gente não faz certinho o tratamento. Não sei muitas
coisas, só sei isso (E10X62).

[...] sei que é gravíssima. O que é certinho eu não sei
(E12, 60 anos).

Educação em saúde como ferramenta de in-
formação sobre os aspectos relacionados a
doença.

Após as ações educativas, observou-se uma mudança
considerável no conhecimento dos participantes, relaci-
onadas especialmente no que concerne a necessidade de
adesão a hábitos de vida saudáveis:

A hipertensão é muito grave! Sei que não pode
comer muito sal e nem gordura, que tem que comer
verduras, ser saudável. Tem que fazer exercícios físi-
cos caminhar, fazer hidroginástica. Não pode ficar
estressada e olha que eu sou muito heim (E5X63).

Quem tem diabetes tem que cuidar da alimentação,
não comer açúcar, refrigerante, doce essas coisas. A
fruta a gente não pode comer sempre a mesma. Tem
que variar por causa das vitaminas. Tem que fazer
exercícios como caminhada, para exercitar os mús-
culos (E3X67).

Observou-se ainda que as orientações e informações
oferecidas apresentaram reflexos na alimentação dos
participantes e de toda sua família:

Achei bom porque muitas coisas que a gente não sa-
bia sobre a hipertensão e diabetes foi falado lá. Eu
aprendi que pode passar para os filhos isso eu não sabia,
então agora eu faço todo mundo comer a mesma comida.
Não faço nada diferenciado. Sem sal e com muita ver-
dura, assim a família inteira está se cuidando (E3F57).

Mediante a participação nas atividades educativas e
assim, aquisições de informações sobre as doenças e
formas de cuidar delas alguns idosos manifestaram o
desejo de promover mudanças nos hábitos de vida, bem
como reconheceram a importância da informação para
incentivo a tais mudanças:

Eu quero começar a fazer atividade física ali na ATI,
já até comecei mais não é sempre que posso ir, mas
quero continuar tentando (E661 anos).

Eu quero mudar! Fiquei animada! Preciso fazer
exercícios. Como eu sinto muita dor nas pernas acabo
não fazendo nada. Mais agora eu pretendo fazer sim,
nem que seja de levinho com caminhada e indo na ATI.
Eu me sinto bem melhor e mais encorajada com a minha
vida[...] Sabendo mais a gente aprende a lidar melhor
com essa doença (E9F68).

4. DISCUSSÃO
Vários estudos apontam a ocorrência de um processo

de envelhecimento global, e a maior proporção é a de
mulheres10,11, o que não se configurou de forma distinta
neste estudo. Além disso, temos que considerar, por
exemplo, a predominância de mulheres no domicílio, o
que pode ter influenciado este resultado.

Os dados relativos à faixa etária revelaram que a
maioria de idosos (12) apresenta idade entre 60 e 69
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anos, este resultado corrobora com a característica do
recente processo de envelhecimento brasileiro, diferente
do que vem ocorrendo nos países desenvolvidos, onde a
concentração é maior no grupo de 80 anos ou mais12.

A escolaridade deficiente também pode contribuir
para a menor detenção de informação, o que gera difi-
culdade na compreensão da doença, medidas necessárias
para o controle e prevenção de complicações10. Nesse
sentido, há a necessidade do continuo incentivo à alfabe-
tização aos idosos, oferecendo-lhes a oportunidade de
aprendizado que lhes proporcionará melhorias nos as-
pectos relacionados ao autocuidado e à responsabiliza-
ção para com sua saúde.

A ocorrência de HAS e DM em idosos é fato conhe-
cido. Apesar de constituírem proporções diferentes de
prevalência constituem fatores determinantes na morbi-
mortalidade dessa população, exigindo a correta identi-
ficação do problema e a apropriada abordagem terapêu-
tica13.

Índices elevados de diabetes na população idosa, por
exemplo, causa elevado declínio cognitivo, físico e au-
menta consideravelmente as síndromes geriátricas, indi-
cando, assim, a necessidade de aumentar o foco de aten-
ção da saúde pública para reduzir esta carga, através das
estratégias de educação em saúde, prevenção de compli-
cações de doença e alimentação correta14.

Identificou-se a restrição de informações sobre a do-
ença, evidenciada nos depoimentos de E15 com relação
à HAS, por exemplo, e no de E2 relacionado à DM. Sa-
be-se que o paciente informado sobre sua doença, trata-
mento e complicações, conhece melhor sua patologia e
com isso compreende a importância às demais orienta-
ções, como: tomar a medicação adequada, controlar a
dieta alimentar, realizar atividade física regular, entre
outros15.

A educação em saúde possui um papel importante,
tornando essencial a conscientização dos profissionais,
em especial enfermeiros, quanto a sua importância no
autocuidado e autogestão da doença pelo paciente15.
Desta forma, os profissionais que atuam na atenção bá-
sica devem reunir estratégias que visem adequar as ati-
vidades educativas ao nível de instrução que sua de-
manda detém, visando, no caso da diabetes, aumentar o
conhecimento e minimizar os riscos para as possíveis
complicações associadas à doença14.

Observou-se também que após a ação de educação
em saúde, os idosos se mostraram mais esclarecidos so-
bre as patologias em questão, como se evidenciou nos
depoimentos de E3 e E5. Ensaio clínico realizado junto a
45 Centros de Saúde da África do Sul evidenciou que os
indivíduos participantes do grupo intervenção, onde fo-
ram realizadas quatro sessões de educação em saúde
através de orientações relacionadas à doença, apresenta-
ram maior efetividade no cuidado com a própria saúde16.
Este resultado corrobora também com um estudo de

Torres (2009)17, que demonstrou que tanto a educação
sobre DM e HA em grupo, quanto a individual, foram
positivas no que se refere ao aprendizado e conheci-
mento dos participantes sobre a doença, motivando mu-
danças de hábitos de vida.

Evidenciou-se no depoimento de E3 que a conscien-
tização da necessidade de uma alimentação saudável
indiretamente se estende a toda família, fato que é posi-
tivo com relação à prevenção de doenças crônicas.

É de suma importância que os profissionais de saúde
estabeleçam e/ou fortaleçam uma relação mais estreita
de parceria com os familiares, visualizando-os como
colaboradores e clientes, uma vez que agregam hábitos
de vida semelhantes aos dos idosos hipertensos sob seus
cuidados. No entanto, mesmo reconhecendo que a parti-
cipação do familiar no tratamento da HA no idoso ofe-
rece contribuições positivas, o auto cuidado deverá ser
sempre incentivado18.

A participação da família na manutenção desta mu-
dança de hábitos é essencial pela forte influência que um
gera sobre o outro. A aproximação da família proporcio-
na uma melhora da qualidade de vida e bem estar físico,
social e emocional19.

Sendo assim, a educação em saúde é um caminhar
educativo, um processo construído passo a passo, que
vai levar as pessoas a refletir e buscar o prazer de viver
bem. Aos profissionais da saúde cabe o comprometi-
mento de realizar um trabalho educativo para a promo-
ção do auto cuidado junto à família, ao idoso e à socie-
dade. A prática da educação em saúde é um dos mais
importantes elos entre os desejos e expectativas da po-
pulação por uma vida melhor e as projeções e estimati-
vas dos governantes ao oferecer programas de saúde
mais eficientes.

Vale lembrar que, É preciso compreender que o co-
nhecimento do paciente diabético, acerca de sua doença
é a base do cuidado para se conseguir o auto manejo do
diabetes, mas a aquisição do conhecimento, necessaria-
mente, não se traduz em mudança de comportamento16.

5. CONCLUSÃO
O presente estudo buscou proporcionar informação

multiprofissional relacionada à Hipertensão Arterial e
Diabetes Mellitus, avaliando a importância da educação
em saúde dentro da UBS. Como principal característica
encontrada durante a entrevista inicial foi à falta de co-
nhecimento sobre sua própria doença, onde, muitos não
souberam explicar o que tinham e se mostraram cons-
trangidos em não saber algumas coisas que são essenci-
ais.

Esse estudo pôde demonstrar a importância da in-
formação e educação em saúde, visto que após as pales-
tras preventivas e educativas, as pessoas se mostraram
mais preocupadas com sua saúde e incentivadas para
mudanças de seus hábitos de vida, principalmente com a
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alimentação e inserção de atividade física regular.
Sendo assim, a educação em saúde promove uma

elevação dos níveis de conhecimento e aprendizado,
melhorando a qualidade de vida e saúde das pessoas
envolvidas neste processo.

Portanto, o maior desafio na atenção à saúde da po-
pulação idosa consiste em contribuir para que os indiví-
duos sejam capazes de conhecer sua própria doença a
fim de contribuir com as medidas de autocuidado e au-
togestão da doença, com consequente prevenção do de-
senvolvimento de complicações associadas.

Ressalta-se ainda que a aquisição de informações não
se traduz necessariamente em mudança de comporta-
mento, cabendo ao profissional o acompanhamento des-
tes idosos a fim de ajudá-los a implementar as informa-
ções no seu dia-a-dia, redescobrir possibilidades e des-
frutar de uma vida com qualidade. Frente a isso, é pre-
ciso que os profissionais de saúde estejam preparados e
vigilantes em relação às questões de saúde da população
idosa, de modo a captar e a acompanhá-la adequada-
mente, garantindo-lhe a equidade e a integralidade das
ações de saúde.
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