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EDITORIAL

É com alegria e satisfação que publicamos a edição de número 44 da

Revista UNINGÁ.

A distribuição online pela Master Editora de nossa Revista

possibilitou maior abrangência de nossos artigos e facilidade na leitura e

acesso dos autores e leitores.

Agradecemos a todos; autores, revisores e leitores, e a toda a

Diretoria da Uningá pelo suporte e confiança.

Uma excelente leitura e aproveitamento a todos,

Karina Maria Salvatore de Freitas

Editora-Chefe Revista UNINGÁ



SUMÁRIO

ARTIGOS ORIGINAIS

PREVALÊNCIA DE HEPATITE B NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL,
NOS ANOS DE 2008 A 2013
PREVALENCE OF HEPATITIS B IN PARANÁ STATE, BRAZIL, AMONG 2008 TO 2013

WANESSA DE CAMPOS BORTOLUCCI, FLORA NUNES FERREIRA,
NELTON ANDERSON BESPALEZ CORREA ........................................................ 10

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PARTO E RECÉM-NASCIDO DO
MUNICÍPIO DE BOTUCATU – SP
DELIVERY AND NEWBORN ASSISTANCE PROGRAMME IN BOTUCATU – SP,
BRAZIL

ADILSON LOPES CARDOSO, IRACEMA DE MATTOS PARANHOS CALDERON ..... 17

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO NA PRÁTICA DO
REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NA ATENÇÃO
BÁSICA
EDUCATION CONTRIBUTIONS IN PRODUCT REPROCESSING PRACTICE FOR
HEALTH IN PRIMARY CARE

ROSANA AMORA ASCARI, AMANDA CAROLINA CARVALHO, CAMILA TERNUS,
FABIANE MILAN, GABRIELA HAHN, TAYNA PAOLA SCHIMDT ................................. 24

EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS
EVOLUTION OF NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN

INDIARA LETÍCIA SOARES, SIMONE MORELO DAL BOSCO, MAÍNA
HEMANN STRACK, FERNANDA SCHERER ADAMI .......................................... 31

RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE MACRONUTRIENTES E
ANTIOXIDANTES ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
ESTADO NUTRICIONAL
RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION AND ANTIOXIDANTS
MACRONUTRIENTS AMONG TEENS WITH NUTRITIONAL STATUS

FERNANDA SCHERER ADAMI, ANDRELISE BAGATTINI, PATRÍCIA VOGEL,
MICHELE DUTRA ROSOLEN, SIMONE MORELO DAL BOSCO ..................... 37



ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL E INGESTÃO
DIETÉTICA DE TRABALHADORES
ASSOCIATION BETWEEN NUTRITIONAL STATE AND DIETETIC INTAKE OF
WORKERS

SAMANTA ADAMS, SIMONE MORELO DAL BOSCO, PATRÍCIA FASSINA,
FERNANDA SCHERER ADAMI ....................................................................... 43

RELATOS DE CASO

TRATAMENTO PRECOCE DA CLASSE III POR MEIO DO APARELHO
RF- III
EARLY TREATMENT OF CLASS III WITH RF-III APPLIANCE

JOSÉ EDUARDO PRADO DE SOUZA, NATALIA ABRAHÃO COSTA, DANILO PINELLI
VALARELLI, KARINA MARIA SALVATORE DE FREITAS, RODRIGO HERMONT
CANÇADO, FABRÍCIO PINELLI VALARELLI ................................................................51

COLAGEM DIFERENCIADA DOS ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS
NO TRATAMENTO DA SOBREMORDIDA PROFUNDA
DIFFERENTIAL BONDING OF ORTHODONTIC ACESSORIES IN THE TREATMENT
OF THE DEEP OVERBITE

ÉDER MOURA PINHEIRO, ANDRÉIA REGINA BOFF LEMOS, JULIANA
VOLPATO CURI PACCINI, RODRIGO HERMONT CANÇADO, KARINA MARIA
SALVATORE DE FREITAS, FABRÍCIO PINELLI VALARELLI ............................56



REVISÕES DE LITERATURA

ACOLHIMENTO: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE
HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE
SHELTER: REFLECTIONS ON THE PROCESS OF HUMANIZATION IN HEALTH CARE

RENATO LUIS ZINI ......................................................................................................62

A PREVALÊNCIA DO TABAGISMO ENTRE ESTUDANTES DE
MEDICINA DO BRASIL: EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS
THE PREVALENCE OF SMOKING AMONG STUDENTS OF MEDICINE OF BRAZIL:
DEVELOPMENTS IN THE PAST TEN YEARS

OTAVIO LEÃO DA SILVEIRA, MARIA FERNANDA PIFFER BRESCHILIARE,
ANGELO CESAR D’URSO PANERARI ........................................................... 71

ATIVIDADE FÍSICA NA AGILIDADE DE IDOSOS
PHYSICAL ACTIVITY IN ELDERLY IN AGILITY

JOSELENE GOMES MADEIRAS, SÔNIA M. MARQUES GOMES BERTOLINI,
JULIANA MARIA DE OLIVEIRA, LAURA LIGIANA DIAS SZERWIESKI,
DANILO FRANCISCO DA SILVA MARÇAL ..................................................... 78

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE EXERCICIOS FÍSICOS NAS
ALTERAÇÕES POSTURAIS DOS IDOSOS
BENEFITS OF PHYSICAL EXERCISE IN POSTURAL CHANGES OF THE ELDERLY

JULIANA MARIA DE OLIVEIRA, SÔNIA MARIA MARQUES GOMES BERTOLINI,
JOSELENE GOMES MADEIRAS, ADRIANE BEHRING BIANCHI, LAURA LIGIANA
DIAS SZERWIESKI, DANILO FRANCISCO DA SILVA MARÇAL ................................. 83

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS – REVISTA UNINGÁ .............. 88



Artigos Originais



Vol.44,pp.10-16 (Abr - Jun 2015) Revista UNINGÁ

ISSN impresso: 1807-5053 I Online ISSN: 2318-0579 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/uninga

PREVALÊNCIA DE HEPATITE B NO ESTADO DO
PARANÁ, BRASIL, NOS ANOS DE 2008 A 2013

PREVALENCE OF HEPATITIS B IN PARANÁ STATE, BRAZIL,
AMONG 2008 TO 2013

WANESSA DE CAMPOS BORTOLUCCI1, FLORA NUNES FERREIRA2, NELTON ANDERSON
BESPALEZ CORREA3

1. Farmacêutica Mestranda do Curso de Biotecnologia Aplicada a Agricultura (UNIPAR); 2. Farmacêutica da Farmácia Santa Monica
(Umuarama); 3. Professor Ms. do Curso de Farmácia da Universidade Paranaense (UNIPAR);

* Rua Oscar Rodrigues de Souza, Primavera/Juranda, Paraná, Brasil. CEP 87355-00 wanessaborto84@hotmail.com

Recebido em 04/01/2015. Aceito para publicação em 07/04/2015

RESUMO
A hepatite B é uma doença infecto contagiosa, viral, é con-
siderado um problema de Saúde Pública de ordem mun-
dial devido suas complicações, com 350 a 400 milhões de
pessoas infectadas, com 0,5 a 1 milhão de mortes anuais.
O presente trabalho objetiva a análise dos dados de hepa-
tite B no Estado do Paraná, registrados no SINAN (DA-
TASUS/PR, 2014), no período de 2008 a 2013. O ano de
2008 teve os menores números de notificações no Brasil
(n=9.715), em relação ao Estado do Paraná o ano de me-
nor incidência foi 2009 com 10,51%. Em 2013 houve o
maior número de prevalência em âmbito nacional
(n=11.459) e Estadual com 13,45%. Durante estes 6 anos a
região Oeste de Paraná apresentou maior número de noti-
ficações (39,74%), com associação significativa a indiví-
duos moradores da zona urbana (81,57%), de raça branca
(77,98%), do gênero masculino (51,05%) com faixa etária
de 20-39 anos (48,81%) e portadores crônicos (87,72%).
Esta pesquisa aponta a necessidade de continuar a expan-
são da cobertura vacinal, melhorias das condições sanitá-
rias e heterogeneidade socioeconômica, pois este problema
está ligado às condições de higiene, saneamento básico e
conscientização da população.

PALAVRAS-CHAVE: Hepatite B, prevalência, Paraná.

ABSTRACT
The Hepatitis B is a viral, infect contagious disease, its  con-
sidered a world order public health problem, from 350 to 400
millions of people infected, and from half to one million of
annual deaths. The following assignment aims the analysis of
the data regarding hepatitis B in Paraná state, recorded in the
SINAN (DATASUS/PR, 2014), in the period ranging from
2008 to 2013. The year of 2008 had the smaller number of
notifications in Brazil, regarding to Paraná state, the year of
less incidence was 2009 with 10,51% relating to Brazil’s noti-

fications (n=9.715). By the other hand the year of 2013 was
the one which has shown the biggest number of notifications
(39,74%), with an expressive association to urban zone resi-
dents(81,57%), from the white race (77,98%), from male
gender(51,05%) with age ranging from 20 to 39 years
old(48,81%) and chronic carries (87,72%). This survey point
out the necessity of continuing with an expansion of the
VACCINES cover, improving of the sanitary conditions and
socioeconomic heterogeneity, because this problem is rooted
to hygiene conditions, basic sanitation and population’s con-
cern.

KEYWORDS: Hepatitis B, prevalence, Paraná.

1. INTRODUÇÃO
Considerada como doenças de notificação compulsó-

ria, em síntese as hepatites (A, B, C, D, E, G, TT e
SEV-V) consistem em uma inflamação no fígado, cau-
sadas por diferentes agentes etiológicos, possuem predi-
leção para infectar os hepatócitos (células hepáticas)
semelhantes em relação ao aspecto clínico-laboratoriais,
se divergem quanto às formas de transmissão e conse-
quências clínicas advindas da infecção e evolução (MI-
NISTÉRIO da SAÚDE – Secretaria de Vigilância em
Saúde, 2005).

A população em âmbito mundial está susceptível a
contaminação deste vírus, dentre diversas patologias
identificadas a hepatite B chama atenção, com evolução
lenta e progressiva, em alguns casos assintomáticos, ou
com sintomas inespecíficos (dores abdominais, anorexia,
vômitos, falta de fome, náuseas, entre outras) é possível
ser confundida com outras doenças, dessa forma a noti-
ficação quanto à hepatite B muitas vezes é subestimada,
o que em longo prazo se não tratado o portador além de
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ser uma fonte de transmissão em potencial coloca em
risco seus parceiros sexuais, além de correr o risco de ter
seu quadro evoluído a uma hepatite crônica, cirrose ou
até mesmo um carcinoma hepatocelular e óbito (GAR-
CIA; FANCCHINI, 2008; ZATTI et al., 2013).

Fatores locais, como o grupo étnico, o uso de drogas
injetáveis e atividade sexual de risco influenciam a pre-
valência da infecção em uma determinada comunidade,
assim, nos países desenvolvidos, sabem-se que a infec-
ção possui maior prevalência em homossexuais mascu-
linos, indivíduos com múltiplos parceiros sexuais, usuá-
rios de drogas injetáveis e imigrantes de áreas endêmicas
(LOK; MCMAHON, 2011).

O uso de drogas ilícitas injetáveis com agulhas com-
partilhadas constitui uma forma comum de contágio na
Europa e Estados Unidos (aproximadamente 23% de
todos os casos). Outros fatores de risco incluem traba-
lhar em unidades de saúde, transfusão, diálise, acupun-
tura e tatuagens (SOUTO et al., 2006).

A prevalência da infecção por esse vírus vem sendo
calculada por meio de notificações feitas pelo Sistema de
Informática de Agravos e Notificações/Ministério da
Saúde (SINAN/MS, 2014), bem como pelo rastreamento
sorológico feitos em bancos de sangue e em alguns casos
com finalidade de pesquisa por meio de inquéritos epi-
demiológicos regionais.

De acordo com o Sistema de Saúde Brasileiro as do-
enças crônicas com maior relevância são a tuberculose,
malária e as hepatites. No Brasil de 1% a 3% da popula-
ção possuem hepatite B crônica, de acordo com a região
a endemicidade é variável, na região Amazônica a inci-
dência pode ser comparada com as maiores do mundo,
5% a 15% de seus habitantes (MOREIRA et al., 2010;
OSTI; MACHADO, 2010), regiões como sudeste do
Pará, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná o índice
de endemicidade ao vírus da hepatite B é superior a 7%
(GARCIA; FACCHINI, 2008; ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA da SAÚDE, 2008) onde 1% da po-
pulação apresenta a doença crônica relacionada (PI-
NHEIRO; ZEITOUNE, 2008). Devido à distribuição da
doença em relação às diferentes culturas, economias,
distribuição geográfica, existem poucos estudos sobre
hepatite B no território brasileiro muitas vezes restringi-
do a grupos populacionais específicos (MOREIRA et al.,
2010; SCARAVELI et al., 2011).

A imunização ativa dos indivíduos vem sendo feita a
partir da década de 90, com objetivo de prevenir infec-
ção em adultos jovens por meio de controle da infecção,
com a intenção de erradicar o vírus da hepatite B bem
como a prevenção do hepatocarcinoma (OSTI; MA-
CHADO, 2010), isso levou a uma redução da endemici-
dade do vírus, sendo considerada uma das melhores
formas de prevenção ao mesmo (PULDECO et al.,
2014).

O Estado do Paraná vem se despontando em notifi-

cações de hepatite B na região Sul do País com 14,4%,
atrás apenas do Estado de Santa Catarina (19,7%) em
relação às notificações em nível nacional (MINISTÉRIO
da SAÚDE – Secretaria de Vigilância em Saúde, 2012).
É sabido que nos bancos de sangue do Estado do Paraná
anualmente são detectados de 20.000 a 30.000 mil de
doadores já infectados pelo vírus da hepatite B, casos
estes que possuem maior concentração na região de Foz
do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Francisco Beltrão e Pato
Branco. Alguns estudos apontam esse alto índice devido
presença de mutações associadas à resistência a vacina
em cepas isoladas de HBV de doadores de sangue nessas
regiões do Estado (BERTOLINI et al., 2010).

O referido estudo busca esclarecer a população sobre
a prevalência da hepatite B no Estado do Paraná entre os
anos de 2008 a 2013, por meio dos casos de notificações
segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos
de Notificações – SINAN, favorecendo uma visão mais
singular da população relacionado a este vírus e as pos-
síveis complicações relacionadas a esta patologia com
finalidade de conscientização da população sobre os
riscos de contrair a hepatite B.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de
pesquisa documental sobre o perfil sorológico relacio-
nado à hepatite B do Estado do Paraná, com abordagem
do problema quantitativa e qualitativa de pacientes noti-
ficados, entre os anos de 2008 a 2013, por meio do Sis-
tema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
delineando o perfil sorológico desse Estado. Pesquisa de
caráter explicativo buscou elucidar fatores que contri-
buem para o aumento de casos de hepatite B, de forma
retrospectiva.

Com base nesses critérios os dados foram codifica-
dos e computados em forma de tabelas e gráficos agru-
pados de acordo com os casos de hepatite B confirmados
no Brasil, no Estado do Paraná, separados por: número
de notificações, microrregiões mais afetadas, zona de
residência, raça, gênero, faixa etária e forma clínica para
saber em que grupos devem ser intensificados os pro-
gramas de educação em saúde, possibilitando uma me-
lhor visualização e compreensão dos dados obtidos em
concomitância com as literaturas disponíveis sobre este
tema.

3. RESULTADOS
Encontrou-se 59.241 notificações de casos confir-

mados de hepatite B no Brasil no período de 2008 a
2013, destes 12,34% (n=7.313) casos foram notificados
no Estado do Paraná. É possível observar (Figura 1) que
em âmbito nacional o ano de 2008 foi o que menos teve
notificações  de hepatite B (n=8.784), destes 11,38%
(n=1.000) no Estado do Paraná. No ano posterior houve
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um pequeno aumento nas notificações (n=931) em nível
nacional, onde o Estado do Paraná não acompanha essa
progressão com um tênue retrocesso de 0,87% (10,51%)
notificações, no ano de 2010 verificou-se o oposto dessa
situação, onde o Brasil decaiu em 867 números de casos
de hepatite B e o Paraná elevou suas notificações em
1,88% (12,39%), o ano de 2011 o Brasil (n=10.323) e o
Estado do Paraná (13,14%), posterior a esse, no ano de
2012 ocorreu um pequeno decrescimo nas duas esferas
(nacional e estadual) onde o Brasil diminuiu 211 casos
de suas notificações (n=10.112) refletindo no Estado do
Paraná com apenas 12,80% destes casos em ambas as
circunstâncias ocorreu uma pequena diminuição nas
notificações. O ano que se destacou em números de
notificações foi 2013 onde o Brasil se despontou com
11.459 casos confirmados dos quais 13,45% (n=1.542)
ocorreram no Paraná.

Figura 1. Notificações de hepatite B no Brasil e no Estado do Paraná
segundo o ano base. *Fonte: DATASUS, 2014

Referente a notificação por microrregião (Figura 2),
observou-se que as cinco cidades que mais se
destacaram no período de 2008 a 2013 relacionados ao
número de casos de hepatite B, no Estado do Paraná
foram as cidades de Curitiba com 17,98% (n=1.316),
Foz do Iguaçu com 13,13% (n=930), Cascavel com
13,06% (n=953), Toledo com 8,02% (n=595) e Londrina
nos anos iniciais da pesquisa (2008 e 2009) de forma
geral com 6,73% (n=488), a cidade de  Francisco
Beltrão aparece entre as cinco microrregiões nos anos de
2010 a 2012 em média com 6,35% (n=504), bem como a
cidade de Pato Branco que aparece entre as cinco mais
no ano de 2013 de forma geral com 6,18% (n=470).
Somatizando 60,97% das notificações de hepatite B no
Estado do Paraná no período citado onde vale ressaltar
que a maior parte dos casos foram visualizados na região
Oeste do Paraná (39,74%).

Em relação ao local de residência é possível observar
que 2,13% (n=151) das notificações tiveram esse dado
ignorado durante o processo de sistematização do dado.
A grande maioria 81,58% (n=5.969) declararam viver na
zona urbana, 15,45% (1130) residem na zona rural e 1%
(n=61) notificaram morar na zona periurbana.

Referente aos casos confirmados de hepatite B
segundo a raça (Figura 3), verificou-se que houveram
78,82% portadores brancos (n=5.762), seguido por
11,58% (n=874) em indivíduos pardos, 3,86% (n=272)
das notificações ignoraram essa informação, seguida por
3,80% (n=280) de pessoas negras, 1,52% (n=115) em
amarelos e 0,42% (n=10) casos em indígenas.

No que diz respeito ao gênero (Figura 4),

observou-se que os homens foram mais acometido com
51,05%  das notificações de hepatite B (n=3.739)
contra 48,95% do gênero feminino (n=3.574), apontando
uma diferença mínima entre os dois gêneros.

Figura 2. Microrregiões que mais tiveram notificações de hepatite B
no Estado do Paraná (60,97%). *Fonte: DATASUS, 2014.

Figura 3. Casos de hepatite B segundo raça no Estado do Paraná entre
os anos de 2008 a 2013. *Fonte: DATASUS, 2014.

As faixas etárias com menor número de notificações
de hepatite B foram de zero a 14 anos de vida, com 1,1%
dos casos (n=81), bem como a maior incidência de
notificações (Tabela 1) foram no intervalo de 20 a 39
anos com 48,17% dos casos (n=3.523), seguida pelo
intervalo de 40 a 59 anos com 38,01% dos casos
confirmados (n=2.780).

Tabela 1. Distribuição dos casos de hepatite B no Estado do Paraná
conforme faixa etária.

*Fonte:DATASUS, 2014

Figura 4. Notificações de hepatite B no Estado do Paraná segundo o
gênero do paciente. *Fonte: DATASUS, 2014.



Bortolucci et al. / Revista Uningá V.44,pp.10-16 (Abr – Jun 2015)

ISSN impresso: 1807-5053 I Online ISSN: 2318-0579 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/uninga

Referente a evolução clínica da hepatite B (Figura 5),
os casos com maior notificações foram de hepatite B
crônica com 88,06%, (n=6.440), enquanto 10,86% das
notificações foram de hepatite B aguda (n=794).

Figura 5. Evolução clínica da hepatite B, nos casos confirmadas no
período de 2008 a 2013. *Fonte: DATASUS, 2014.

4. DISCUSSÃO

Por meio desta investigação epidemiológica foi
possivel verificar o percental de 12,34% indivídos
infectados por este vírus  ao longo dos seis anos,
apontando uma alta prevalência de notificações. Em re-
lação ao âmbito nacional no mesmo período (n=59.241)
corrobora com este pensamento Ferreira & Silveira
(2004), Garcia e Fancchini (2008) bem como Puldeco et
al. (2014) e Souto et al. (2006) que apontam o Brasil
como um país de endemicidade variável sem contar os
casos de subnotificação devido as características assin-
tomáticas algumas vezes apresentada pelos portadores
desse vírus.

Segundo Zatti et al. (2013) entre os anos de 2009 a
2012 a Região Sul (28,83%) só ficou atrás da Região
Sudeste (36,38%), onde o Paraná se despontou com
12,74% das notificações do País, sendo possível uma
justificativa relacionada a uma melhoria na eficiência
dos sistemas de notificação da Região Sul do País ao
comparar a outras regiões do país que, segundo Silveira
et al. (1999) entre seis países da América Latina, o Brasil
se ficou em segundo lugar em relação ao número de ca-
sos confirmados de hepatite B, perdendo apenas para a
República Dominicana, devido as suas diferenças climá-
ticas, socioeconômicas, geográficas, origem étnica e
grau de urbanização, essas características também po-
dem influenciar dentro do Brasil devido a diferenças
evidentes em termos geográficos, econômicos, climáti-
cos, origem étnica da população interferindo diretamente
na epidemiologia da hepatite B como afirma Pimentel et
al. (2012).

As microrregiões paranaenses com maior número de
notificações no período estudado foram em sua maioria
na região oeste do Estado atrás apenas da capital do Es-
tado, acredita-se que Curitiba se desponta em números

absolutos devido ao grande número populacional que
migraram do interior do Estado em busca de emprego e
melhores condições sócio/econômicas.

Segundo Souto et al. (2001) grande parte dos casos
de hepatite B registrados no oeste paranaense e catari-
nense é oriundo da vacinação com pistolas pressurizadas
nos anos de 1990, sendo estes pertencentes à faixa etária
mais alta por terem participado da vacinação em massa
contra a febre amarela, foi um fator não comprovado,
evidencias como esta sugere que o aparelho possa ter
facilitado a contaminação em parte dos indivíduos ex-
postos ao vírus da hepatite B devido sua não higieniza-
ção correta.

Outro fato a ser levado em consideração de acordo
com Bertolini et al. (2010) foi a vacinação dos grupos de
risco que teve início em 1991, que não conseguiram
controlar a infecção. Em 1995 a vacina contra hepatite B
foi introduzida por meio do Programa Nacional de Imu-
nização em todo Brasil, e apenas em 1998 essa vacina
foi aplicada aos menores de 15 anos no sudoeste do Es-
tado do Paraná, o que colaborou para o declínio da pato-
logia nessa população, mas não a sua erradicação, ainda
nos dias de hoje cidades como Toledo, Foz do Iguaçu,
Cascavel e Francisco Beltrão se despontam em notifica-
ções confirmadas de hepatite B (SECRETARIA DE
SAÚDE DO PARANÁ, 2013), oriunda de possíveis
mutações do vírus associada à resistência a vacina em
algumas cepas isoladas deste vírus verificadas em doa-
dores de sangue da região sudoeste do Estado, mantendo
a infecção presente nessa população.

As notificações avaliadas segundo a zona de residên-
cia apontam que o maior número de casos confirmados
de hepatite B entre pessoas que vivem na zona urbana
assim como constatou Souto et al. (2001) e Anastácio et
al. (2008) esse aumento de notificações da zona urbana
se deve a migração populacional, pois muitos indivíduos
em busca de novas oportunidades de trabalho migraram
para cidades, como essa melhora na condição de vida
destas pessoas não ocorreu, muitos passaram a habitar
áreas carentes de saneamento básico, atendimento a sa-
úde adequada e uma boa educação, teve como reflexo o
aumento de infecções pelo vírus da hepatite B.

Outro detalhe que se deve levar em consideração é
que, o aumento do número de habitantes nos grandes
centros fez com que aumentasse o número de notifica-
ções, em alguns casos é possível verificar que moradores
da zona urbana tendem a utilizar os serviços de saúde
com maior frequência, para realizar exames de rotina
e/ou prevenção, devido à facilidade do acesso, bem co-
mo por possuírem planos de saúde privados como afirma
Puldeco et al. (2014).

Na zona rural os moradores só buscam ajuda médi-
ca em situações mais complexas, portadores oligossin-
tomáticos muitas vezes são subnotificados, o que leva a
uma queda significante no número de casos confirmados
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e devidamente notificados pelo SINAN. Segundo Pas-
sos et al. (1992) essa baixa endemicidade possa ser ine-
rente aos costumes das pequenas comunidades rurais do
interior brasileiro, devido seu relativo isolamento geo-
gráfico, bem como padrões de comportamentos conser-
vadores.

A análise dos dados confirmou que o perfil epidemi-
ológico já previamente descrito neste estudo está de a-
cordo com o encontrado por Cruz et al. (2009) que a-
ponta uma prevalência de 75,7% que corresponde à raça
branca, 9,7% à raça parda e 7,3% foram da raça amarela
e negra na cidade de São Paulo, valores este não tão dis-
tantes dos encontrados no Estado do Paraná entre 2008 e
2013. O que difere foram os 0,42% apontados neste tra-
balho sobre indígenas, dado este que chama atenção para
uma possível contaminação entre os grupos indígenas
presentes no Paraná oriunda de uma possível influencia
da população em geral devido à proximidade das reser-
vas indígenas e o constante risco de transmissão a eles
(KATSURAGAWA et al., 2010).

É notória a distribuição das notificações de hepatite
B entre o gênero masculino, em vários estudos como os
resultados obtidos por Valente et al. (2005), mesmo não
havendo evidências que comprovem essa maior susceti-
bilidade e neste presente estudo foi encontrada uma di-
ferença mínima entre os gêneros, alguns artigos apontam
essa relação a fatores comportamentais do gênero mas-
culino relacionados à transmissão por aspectos compor-
tamentais como uso de drogas, por meio sexual, onde o
homem, mesmo nos dias de hoje, ainda estão mais ex-
postos a este tipo de infecções por possuírem um número
maior de parceiros sexuais, promiscuidade, homossexua-
lismo bem como o não uso de preservativos já que é
intrínseca a transmissão do vírus da hepatite B pela via
sexual (CHÁVEZ et al., 2003; BABINSKI et al., 2008;
CARLO et al., 2008; VIANA et al., 2009 ARAUJO et
al., 2012).

Outro dado que pode ser levado em consideração
como aponta Osti & Machado (2010) é que mulheres são
melhores respondedoras a imunização, sendo possível
observar que a concentração de anti-HBs apresenta mai-
or nível do que no gênero masculino.

Referente à idade, o vírus da hepatite B tem predo-
mínio nas faixas etárias entre 20 a 39 anos e 40 a 59 a-
nos, em concomitância com Chávez et al .(2003) onde o
Estado de Santa Catarina também foi detectado que a
faixa etária mais acometida entre os 20 a 49, assim como
Babinski et al. (2008) sugerindo mais uma vez que a
forma de infecção está arraigada a transmissão transfu-
sional e sexual (CARLO et al., 2008) bem como com-
portamentos que oferecem um risco maior, tais como uso
de drogas ilícitas (injetáveis) e relações sexuais sem uso
de preservativo.

Por outro lado, estudos anteriores realizados por A-
raújo et al. (2012) apontam que existe uma compatibili-

dade entre os diferentes padrões de transmissão e o nível
de endemicidade, este aponta que regiões de alta ende-
micidade, a maioria dos casos de infecção pelo vírus da
hepatite B ocorre antes dos cinco anos de idade (trans-
missão horizontal), em regiões de média endemicidade
todas as faixas etárias estão susceptíveis a transmissão,
partindo do pressuposto dessas infecções estarem ligadas
a fatores econômicos e socioculturais.

Com relação à distribuição dos casos confirmados de
hepatite B, a forma clínica em maior evidencia foi a crô-
nica, seguida de uma pequena porcentagem da forma
aguda no Estado do Paraná valores estes muito seme-
lhantes ao descritos pelo Boletim Epidemiológico
DST/AIDS e Hepatites Virais (2014) que destacou a
forma crônica (72,1%) seguida dos (19,2%) de casos
agudos e 0,2% casos fulminantes no período de 2005 a
2012 no Estado do Rio de Janeiro, o único dado que
difere são os casos inconclusivos que eles constataram
8,5% onde no Paraná apresentou 0,44% próximo aos
valores encontrados por Ferreira (2000). Mesmo estes
números (notificações) sendo alarmantes, eles não con-
dizem com a realidade vivenciada em âmbito Nacional.

Hoje a população mais acometida são aquelas que no
ano em que foram instituídos programas maciços de
imunização por meio da vacinação na população para-
naense já eram nascidos. Como nem todos os indivíduos
seguiram corretamente o calendário de vacinação e nem
todos os indivíduos possuem as mesmas respostas imu-
nológicas frente à vacinação, é possível observar uma
incidência maior de hepatite B entre adultos ativos na
sociedade. Sem levar em consideração o que afirma A-
raújo et al. (2012), que o Sistema de Vigilância das He-
patites Virais (SVHV) é passivo, só notificam baseados
em casos diagnosticados, deixando as formas assintomá-
ticas ou oligossintimáticas de fora.

É necessário levar em consideração que durante o
levantamento de dados, foi possível visualizar informa-
ções que titubeassem a confiabilidade do SINAN/PR,
quando se buscou notificações sobre as formas de contá-
gios da hepatite B no referido Estado, o mesmo não for-
necia dados claros sobre o tema, o que leva a crer que o
Sistema de Informação de Agravos de Notificações não
está sendo alimentado fidedignamente, pela falta de in-
formações relacionadas a esta patologia, ou pela falta de
preparo daqueles que estão alimentando o sistema. Outro
fato a ser levado em consideração são as possíveis sub-
notificações, pois é sabido que nem todas as pessoas que
realizam o ciclo de vacinação contra a hepatite B estão
100% imunes estando susceptíveis a infecção oriunda
deste vírus e suas complicações.

5. CONCLUSÃO
As evidências científicas descritas sobre os dados

epidemiológicos a nível nacional condizem com as in-
formações encontradas sobre a prevalência do vírus da
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hepatite B no Estado do Paraná. Verificou-se uma ele-
vada incidência sorológica da hepatite B (crônica), em
pacientes do gênero masculino em idade produtiva.

Diante do número expressivo de casos notificados
tanto a nível nacional quanto estadual encontrados nessa
pesquisa observou-se que são necessários mais estudos
que venham fornecer subsídios concretos para melhor
ação profilática, monitoramento e orientação à popula-
ção. A prevenção é salutar para diminuir os casos de
hepatite B em indivíduos com comportamento de risco e
suas possíveis complicações bem como os gastos intrín-
secos a esta patologia por meio de políticas de prevenção
e continuidade na amplificação de estratégias de imuno-
profilaxia para controlar globalmente a infecção pelo
vírus B.
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RESUMO
Com o objetivo de avaliar a efetividade do processo de hie-
rarquização do Programa de Assistência ao Parto e Re-
cém-nascido do município de Botucatu-SP, o presente es-
tudo comparou dados de dois tipos de serviços assistenciais
do SUS, a atenção secundária (baixo risco) no Hospital
Regional da Associação Beneficente de Hospitais Soroca-
bana (HRABHS) e a terciária (alto risco) no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP
(HC-FMB/UNESP). Os resultados obtidos quanto à fre-
quência de gestantes idosas e multíparas foi maior no ser-
viço de alto risco, sendo 10,4% no HR-ABHS e 33,5% no
HC-FMB/UNESP, e no de baixo risco, respectivamente,
4,0% e 21,9%. Em relação ao nível de atenção no parto,
confirmou-se adequação nos índices 26,0% e 36,0%, res-
pectivamente. No serviço de baixo risco, maior proporção
de recém-nascidos era de termo, 88,5% e 74,0%, peso ade-
quado, 89,7% e 74,4%, e não apresentava sinais de hipóxia,
recebendo alta hospitalar com menos de 72 horas, 95,3% e
63,0%. A ocorrência e as causas de morte materna foram
compatíveis com os níveis de complexidade dos serviços e o
obituário neonatal precoce foi exclusivo do atendimento
terciário.  A análise desses resultados permite concluir que
há efetividade do sistema de hierarquização.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência secundária, assistência
terciária, parto, recém-nascido.

ABSTRACT
To assess the effectiveness of the process hierarchy Assistance
Program Delivery and Newborn of Botucatu-SP, this study
compared data from two types of social services of SUS, sec-
ondary care (low risk) in Hospital regional Hospital Charitable
Association Sorocabana (HR  ABHS) and tertiary (high risk)
at the Hospital of the Faculty of Medicine of Botucatu, UNESP
(HC-FMB/UNESP). The results regarding the frequency of
pregnant women and older multiparous was higher in the ser-
vice of high risk, with 10.4% in the HR-ABHS
HC-FMB/UNESP and 33.5%, and low risk, respectively, 4, 0%
and 21.9%. Regarding the level of care in childbirth, it was

confirmed suitability indices 26.0% and 36.0%, respectively. In
the service of low-risk, higher proportion of newborns was at
term, 88.5% and 74.0%, normal weight, 89.7% and 74.4%, and
showed no signs of hypoxia, discharged with less than 72
hours, 95.3% and 63.0%. The occurrence and causes of death
were consistent with levels of complexity of services and the
obituary was unique to early neonatal tertiary care. These re-
sults show the effectiveness of the hierarchical system.

KEYWORDS: Secondary care, tertiary care, childbirth,
newborns.

1. INTRODUÇÃO
Um levantamento das condições de saúde da região

de Botucatu - SP em 1990, realizado por Berezowski et
al. (1991), evidenciou elevado índice de mortalidade
materna no ano de 1989 ocorreram seis mortes maternas
entre 3630 nascidos vivos, correspondendo a um índice
de mortalidade materna (IMM) de 165,3/100.000 NV.
Outro fato foi a mortalidade perinatal do município que,
entre 1991 e 1992, atingiu 14/1000 nascimentos, índice
também bastante elevado. Esses dados foram atribuídos
à falta de assistência pré-natal, ao baixo número de con-
sultas e ingresso tardio. (GARDENAL, 2002).

O estudo ainda revelou que apenas seis, de 12 muni-
cípios estudados, prestavam atendimento a gestantes e
que somente três deles possuíam hospitais em condições
de realizar assistência ao parto e recém-nascido. No
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Bo-
tucatu (HC–FMB/UNESP), o atendimento terciário es-
gotava sua capacidade e não conseguia suprir as neces-
sidades do baixo risco perinatal da região.

Diante deste panorama, foi instalado o Programa de
Assistência ao Parto e Recém-nascido com o objetivo de
hierarquizar a assistência à gestante, parto e re-
cém-nascido do município. A proposta do programa foi
atribuir o atendimento ao pré-natal de baixo risco às
Unidades Básicas de Saúde (UBS), adequadas para a
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assistência primária, enquanto que o parto destas ges-
tantes ficou a cargo do Hospital Regional da Associação
Beneficente de Hospitais Sorocabana (HRABHS), ca-
pacitado para a assistência de nível secundário. No Ser-
viço de Obstetrícia do HC–FMB/UNESP passaram a ser
acompanhadas as gestantes, os partos e os re-
cém-nascidos de alto risco, ou seja, se no pré-natal fosse
identificado patologias clínicas e/ou obstétricas, bem
como, alterações dos níveis pressóricos materno, evolu-
ção das curvas de ganho de peso e de altura uterina era
encaminhado ao atendimento de nível terciário.

A Figura 1 abaixo mostra o funcionamento da hie-
rarquização proposta pelo Programa de Assistência ao
Parto e Recém–nascido.

Figura 1. Funcionamento da hierarquização proposta pelo Programa
de Assistência ao Parto e Recém–nascido. (RUDGE; CALDERON,
1999).

O Programa beneficia 31 municípios da atual Divisão
Regional de Saúde XI – DIR XI, oferecendo atendimen-
to ao parto de baixo e alto risco.

A questão levantada pelo presente estudo foi: será
que o processo de hierarquização foi efetivo? Dessa
forma, o objetivo geral foi avaliar a efetividade do pro-
cesso de hierarquização no Programa de Assistência ao
Parto e Recém-nascido do Município de Botucatu.
Comparando, de modo específico, resultados maternos e
perinatais observados nos dois serviços de assistência ao
parto, diferenciados em atenção secundária (HR–ABHS)
e terciária (HC–FMB/UNESP).

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo incluiu a coleta de informações de todas as

gestantes, sem exceção, atendidas nos dois serviços de
assistência a partos do Sistema Único de Saúde (SUS)
do município de Botucatu, nível de atenção secundário
(HRABHS) e terciário (HC–FMB/UNESP), no período
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1999. (RUDGE;
CALDERON, 1999).

As informações coletadas foram: as idades maternas,
que foram categorizadas nas faixas etárias inferior a 19
anos, de 19 a 35 anos e superior a 35 anos; a paridade,
diferenciada em um, dois e maior ou igual a três partos;
o número de consultas no pré-natal, classificado em zero,
de um a quatro e mínimo de cinco consultas, e o local de

realização do pré-natal, discriminado como não realiza-
do, UBS, HC–FMB/UNESP e outros locais.

Os resultados relativos ao parto incluíram o tipo, va-
ginal ou cesárea; a aplicação de fórcipe e as indicações
de cesárea, diferenciadas em absolutas (duas ou mais
cesáreas prévias, apresentação pélvica, gravidez gemelar
com uma cesárea anterior); distócias (desproporção cé-
falo-pévica, falha na indução, parada secundária da dila-
tação cervical e da descida da apresentação); materna
e/ou obstétricas (descolamento prematuro de placenta,
placenta prévia, eminência e/ou rotura uterina e as sín-
dromes hipertensivas da gestação), sofrimento fetal a-
gudo (SFA), e outras (ALTHABE, 2002). Entre os resul-
tados neonatais, a idade gestacional ao nascimento foi
classificada em menor que, e igual ou maior que 37 se-
manas (CUNNINGHAM et al., 1997) o peso do re-
cém-nascido foi avaliado em faixas de peso menor que
2500g, entre 2500 e 4000g e igual ou superior a 4000g e
os índices de Apgar, de primeiro e quinto minutos de
vida, foram categorizados em menor que e igual ou mai-
or que 7. A morbidade neonatal foi avaliada indireta-
mente pelo intervalo de tempo decorrido entre o nasci-
mento e a alta, considerando-se a alta hospitalar de até 3
dias, entre 4 e 7 e maior que 7 dias (BERTANHA, 2001).
A razão de morte materna hospitalar (RMMH) e os
índices de mortalidade neonatal até o sétimo dia de vida
(IMPNI), também foram avaliados nos dois serviços
(SCHAWREZ et al., 1996).

Os dados foram coletados por entrevistas e consulta
ao prontuário médico e à ficha de partos.

Os dados foram analisados utilizando-se o teste do
Qui-quadrado nas comparações de proporções 2 X 2 e o
teste de Goodman nas comparações múltiplas. Para
qualquer resultado adotou-se 5% como limite de confi-
ança (p<0,05) (CURI, 1998).

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu –
UNESP.

3. DESENVOLVIMENTO
No período do estudo, foram registrados 2392 partos

atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS) do municí-
pio de Botucatu. Desses partos, 2355 eram de gestação
única, 35 de gestação dupla, duas de gestação tripla e 38
de óbito fetal, resultando em 2393 recém-nascidos vivos.

Considerando os 2392 partos, 1047 (43,8%) foram
atendidas no baixo risco (HR–ABHS) e 1345 (56,2%) no
serviço de referência para o alto risco
(HC–FMB/UNESP). Dos 2393 recém-nascidos vivos,
1042 (44,1%) nasceram no HR–ABHS e 1351 (55,9%)
no HC–FMB/UNESP.

No Brasil, avaliações anteriores atribuíram cobertura
de 94,4% do atendimento pré-natal na rede SUS e ape-
nas 3,5% a serviços particulares (COIMBRA; SILVA,
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2000).
Independentemente do risco, verificou-se queda destes
índices no município de Botucatu. Dos partos assistidos
no baixo e alto risco, respectivamente, 16,5 e 10,0% foi
proveniente de assistência pré-natal realizada em servi-
ços de convênios ou clínicas particulares. As caracterís-
ticas próprias do município, entre elas a Faculdade de
Medicina, oferecendo médicos anualmente, e o número
de indústrias, estimulando a criação de convênios de
saúde, justificariam este resultado.

No HCFMB/UNESP a assistência à gestação foi
diferenciada por atendimento de maior número de ges-
tantes nos limites superiores das faixas etárias e percen-
tual elevado de multíparas e portadoras de risco perinatal.
A maioria das gestantes com menor risco reprodutivo,
determinado pelo fator idade (entre 19 e 35 anos), foi
acompanhada no pré-natal das unidades básicas de saúde
(UBS). Aquelas de risco reprodutivo, pela idade superior
a 35 anos, foram referenciadas em maior proporção para
o serviço de atenção terciária, corresponderam 10%
dessas contra 4% daquelas com idade entre 19 e 35 anos.
A idade e a paridade são características reconhecida-
mente relacionadas e determinantes como fatores de
riscos maternos e perinatais na década passada, porém,
no estudo de Parada e Pelá (1999) as autoras destacam
que esses fatores não devem ser considerados isolada-
mente, ou seja, sem levar em consideração as condições
de vida da mulher.

A literatura aponta como fator de risco gestacional as
faixas etárias limítrofes, adolescentes com menos de 19
anos e gestantes idosas com mais de 35 anos. Às ado-
lescentes associam-se o baixo peso dos neonatos, a pre-
maturidade e a hipertensão gestacional, com todas as
suas repercussões maternas e perinatais. Nas gestantes
idosas os efeitos adversos são decorrentes de complica-
ções clínicas comuns à idade, entre eles, a hipertensão
arterial crônica, o diabete tipo 2 e as cardiopatias. Asso-
ciadas a estas e outras patologias próprias da gestação,
como as síndromes hemorrágicas, as alterações do de-
senvolvimento e oxigenação fetal e as malformações
caracterizam maior risco para o feto e recém-nascido e
resultam em elevado percentual de morbimortalidade
perinatal (KILSETAJN et al., 2001; MELO, 2003; TASE,
2000).

Apesar do que se discute na literatura o presente es-
tudo obteve resultados que chamam a atenção para o
grande percentual de gestantes adolescentes e primiges-
tas que receberam assistência no pré-natal e parto no
serviço de baixo risco. Confirmando que tal fato é cons-
tante em nosso município os resultados obtidos no estu-
do de Abbade (1999) apresentaram 20% de gestantes
adolescentes e primíparas atendidas no
HC-FMB/UNESP, as quais, em sua maioria, sem riscos e
que apresentavam desempenho obstétrico adequado e
comparável ao observado em faixas etárias entre 19 e 35

anos, justificando o atendimento em nível de menor
complexidade. (COIMBRA; SILVA, 2000; TREVISAN
et al., 2002; ABBADE et al., 1999).

Em relação à paridade, o presente estudo revela mai-
or proporção de primíparas, atendidas no serviço de
baixo risco correspondendo a 52,5% versus 39,0% aten-
didas na assistência de alto risco, e maior percentual de
mulheres com pelo menos três partos foi assistido no
alto risco sendo 33,5% versus 21,9%.(COIMBRA;
SILVA, 2000; TREVISAN et al., 2002).

Vale destacar que entre o total das parturientes aten-
didas no serviço de alto risco a falta de assistência
pré-natal foi mais comum (5,4% versus 3,3%), ainda que
em número reduzido. Maior proporção das assistidas no
baixo risco confirmou freqüência em pelo menos cinco
consultas de pré-natal (86,5% versus 79,2%). Esses re-
sultados são corroborados por Calderon et al. (1999)
cujo estudo atribui os riscos de prematuridade (RR =
2,14) e de morte neonatal (RR = 9,85) à realização de
menos de cinco consultas no pré-natal.

A assistência pré-natal tem fundamental importância
para assegurar a saúde materna e fetal e o menor risco
perinatal. A literatura específica, recomendada nos ma-
nuais técnicos do Ministério da Saúde, atribui ao
pré-natal à identificação de riscos e a consequente pre-
venção de complicações no parto, puerpério e período
neonatal. Estes fatores refletem-se na eficácia da assis-
tência obstétrica (ALTHABE, 2002; COIMBRA, 2000;
KILSETAJN, et al., 2001; SÃO PAULO, 2002; SCHI-
MER et al., 2000; TREVISAN et.al., 2002).

O Programa de Assistência ao Parto e Recém-nascido
no município de Botucatu garantiu número mínimo de
cinco consultas pré-natais para a maioria das gestantes.
Dessa forma, despeito do que foi oferecido, maior per-
centual delas, que não fez pré-natal e que não atingiu o
número adequado de consultas, teve atendimento ao
parto no serviço de referência para risco obstétrico, jus-
tificando os resultados de atendimento nesse tipo de ser-
viço.

A grande maioria da população que fez pré-natal foi
distribuída entre os dois serviços avaliados e a assistên-
cia ao parto foi relacionada ao nível de atenção prestada
durante a gestação. O pré-natal de referência determinou
que maior número de partos de risco fosse realizado no
HCFMB/UNESP. Esta relação também se confirmou
na rede básica e influenciou a ocorrência predominante
de partos de baixo risco no HRABHS.

Quanto ao local de realização, as Unidades Básicas
de Saúde (UBS) foram responsáveis pela assistência
pré-natal de 69,5% das gestantes que pariram no serviço
secundário.

No pré-natal do HC–FMB/UNESP a população de
gestantes com parto assistido no alto risco equivaleu a
42,7% e apenas 10,7% teve assistência ao parto no ser-
viço de baixo risco (Tabela 1).
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Tabela 1. Número (n) e porcentagem (%) de partos, de acordo com
algumas características  idade e paridade maternas, número de con-
sultas e local da assistência pré-natal (PN), diferenciados nos serviços
de atendimento ao parto de baixo e alto risco.

BAIXO RISCO ALTO RISCO

n % n %
Idade (anos)*

< 19 260 24,9a1 362 26,9a1

19  35 744 71,1a2 843 62,7b2

> 35 43 4,0a3 140 10,4b3

Paridade (número)*
1 550 52,5a4 525 39,0b4

2 268 25,6a5 369 27,5 a5

 3 229 21,9a6 451 33,5b6

Consultas PN (número)*
0 34 3,3a7 73 5,4b7

1  4 107 10,2a8 207 15,4b8

 5 906 86,5a9 1065 79,2b9

Local PN*
Não realizado 34 3,3a10 73 5,4b10

UBS1 728 69,5a11 563 41,9b11

FMB/Unesp2 112 10,7a12 574 42,7b12

Outro 173 16,5a13 135 10,0b13

Total 1047 43,7 1345 56,3
1UBS  Unidades Básicas de Saúde; 2FMB/UNESP  Faculdade de
Medicina de Botucatu/UNESP *valores seguidos de mesma letra e
índice não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade (p > 0,05).

A frequência de cesárea foi de 26,0% (272/1047) no
baixo risco e de 36,0% (484/1345) no alto risco. Entre os
1636 partos por via vaginal, a aplicação de fórcipe foi
mais comum no serviço terciário, com ocorrência de
12,4% (107/861); no serviço de atendimento ao parto de
baixo risco esta proporção foi de 2,8% (22/775) (Figuras
1 e 2).

Figura 2. Percentual (%) de partos, de acordo com o tipo vaginal ou
cesárea, diferenciados nos serviços de atendimento ao parto de baixo e
alto risco.

Figura 3. Percentual (%) de partos vaginais, de acordo com a aplica-
ção de fórcipe, diferenciados nos serviços de atendimento de baixo e
alto risco. *diferença significativa (p < 0,05).

Do total das 756 cesáreas, 272 foram realizadas no
HRABHS e 484 no HC–FMB/UNESP. Algumas indi-
cações diferenciaram o nível de atendimento as distócias
e outras indicações foram mais comuns no serviço de
nível secundário respectivamente, 40,8 e 10,7%. O so-
frimento fetal foi mais diagnosticado no serviço terciário
(20,7% versus 12,5%) (Tabela 2).

Tabela 2. Número (n) e porcentagem (%) de partos cesárea, de acordo
com as respectivas indicações, diferenciados nos serviços de atendi-
mento ao parto de baixo e alto risco.

BAIXO RISCO ALTO RISCO

n % n %
Absolutas* 83 30,5a1 177 36,6a1

Distócias* 111 40,8a2 149 30,8b2

Maternas e/ou obstétricas* 15 5,5a3 50 10,3a3

Sofrimento fetal* 34 12,5a4 100 20,7b4

Outras indicações* 29 10,7a5 8 1,6b5

Total 272 36,0 484 64,0

*valores seguidos de mesma letra e índice não diferem entre si ao nível
de 5% de probabilidade (p > 0,05).

Os índices de cesárea e parto vaginal de um país ou
região são diferenciados pelo desenvolvimento econô-
mico e sociocultural, pela qualidade de assistência pres-
tada à saúde e pelo perfil dos profissionais que fazem
atendimento à gestante, parturiente e puérpera. Na Ho-
landa a taxa de cesárea é inferior a 10%, os partos de
baixo risco são acompanhados por obstetrizes e cerca de
36% deles têm atendimento domiciliar (YAZELE et al.,
2001). Apesar dos 32,0% de cesárea previamente con-
firmados, o Brasil apresentou queda destes índices, che-
gando a 25,0% no ano de 2001 (ALTHABE, 2002).

A discussão sobre a via de parto desdobra-se em i-
númeras controvérsias, dependentes de opiniões pessoais,
resultados compreendidos como benéficos ou adversos e,
sobretudo, de questões políticas, religiosas e culturais.
De acordo com alguns autores, o parto vaginal é o mé-
todo natural do nascimento, geralmente associado a ní-
veis consideráveis de ansiedade para a futura mãe, a fa-
mília e, muitas vezes, para o médico. A cesárea, princi-
palmente aquela com data marcada, poderia reverter a
ansiedade, mas favorece complicações mais sérias e
frequentes que o parto natural (BRASIL 2001; MELO,
2003). Justificáveis ou não, estes índices são indicadores
da qualidade de assistência materna e neonatal. As ele-
vadas taxas de cesárea já nos conferiram o título de
campeão mundial de cesáreas e fez com que o Ministério
da Saúde, em seu papel normatizador, implementasse
diversas ações para a melhoria da assistência obstétrica
em nosso país (BRASIL, 2001a).

A comparação das taxas de cesárea e parto vaginal
entre os dois serviços avaliados neste trabalho foi o re-
sultado que melhor confirmou a efetividade do Programa
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e a validade do atendimento hierarquizado e, conse-
quentemente, mais humanizado. O HRABHS teve
26,0% de cesáreas, índices aceitáveis para o nosso país,
apesar de superior aos 15,0% recomendados pela OMS
(GARDENAL, 2002). No serviço de alto risco estas
cifras atingiram 36,0%, justificáveis pelas características
do serviço, mas que poderiam melhorar. Uma estratégia
adequada seria melhorar a abrangência e a qualidade da
assistência pré-natal nos outros 30 municípios da atual
DIR-XI, beneficiados pelo atendimento ao parto de bai-
xo e alto risco nos serviços avaliados. (MAESTÁ et al.,
2002; SÃO PAULO MUNICIPAL DA SAÚDE, 2002).

Os dois serviços de assistência ao parto foram dife-
renciados pela ocorrência de 40,8% de distócias e 10,7%
de outras indicações no baixo risco e por 20,7% de so-
frimento fetal agudo (SFA), mais diagnosticado no alto
risco. Independentemente do nível de atenção, as distó-
cias e o SFA são apontados na literatura como as causas
mais comuns de cesárea (MAESTA et al., 2002; YA-
ZELE et al., 2001). Neste trabalho o SFA e as outras
indicações confirmaram o grau de complexidade de a-
tendimento. No HCFMB/UNESP o percentual de SFA,
relacionado a causas maternas e/ou obstétricas, justificou
a necessidade de atendimento especializado.

Apesar do esperado percentual de distócias no baixo
risco, 10,7% das causas de cesárea foi relacionada como
“outras”, incluindo a preferência da gestante pela via de
parto. Sem entrar no mérito, este tipo de indicação não é
considerado no HCFMB/UNESP, principalmente, por
se tratar de um hospital universitário. A adoção de
estratégias, como a preparação para o parto durante o
pré-natal e a instituição da segunda opinião de cesárea,
deverá prevenir estas discrepâncias e reverter em queda
mais acentuada dos índices de cesárea no HRABHS.
(BRASIL, 2001b).

As características próprias de um centro de ensino
médico e formação profissional poderiam também justi-
ficar as maiores taxas de aplicação de fórcipe no serviço
de referência para o alto risco obstétrico e neonatal. En-
tretanto, cabe ressaltar que estes resultados, relacionando
12,4% de partos vaginais com uso de fórcipe no

HCFMB/UNESP, não estão distantes dos 15% cri-
ticados pela literatura. O parto instrumental, a prova de
trabalho de parto em gestantes com cesárea prévia e a
versão cefálica externa em apresentações pélvicas no
termo são estratégias mundialmente estimuladas para
conter os índices crescentes de cesárea (ALTHABE,
2002).

A maioria dos recém-nascidos vivos foi de termo,
com peso entre 2500 e 4000 g e índices de Apgar iguais
ou superiores a 7 do primeiro ao quinto minuto de vida,
independentemente do nível de atendimento ao parto. Os
prematuros e de baixo peso nasceram em maior propor-
ção no serviço de referência para o alto risco, apresen-
tando freqüência de 26,0% e 23,0% respectivamente. Da

mesma forma, maior proporção de recém-nascidos com
índices de Apgar inferiores a 7 no primeiro e quinto mi-
nutos de vida foi atendida no HC-FMB/UNESP, respec-
tivamente, 20,0% e 16,7% (Tabelas 3 e 4).

Tabela 3. Número (n) e porcentagem (%) de recémnascidos (RN)
vivos, de acordo com idade gestacional e peso ao nascimento, diferen-
ciados nos serviços de atendimento de baixo e alto risco.

BAIXO RISCO ALTO RISCO

n % n %
Idade ao Nascimento*
< 37 semanas 120 11,5a1 352 26,0b1

 37 semanas 922 88,5a2 999 74,0b2

Peso RN*
< 2500g 56 5,4a3 311 23,0b3

2500  4000g 935 89,7a4 1005 74,4 b4

 4000g 51 4,9a5 35 2,6b5

Total 1042 43,7 1351 56,3

*valores seguidos de mesma letra e índice não diferem entre si ao nível
de 5% de probabilidade (p > 0,05).

Tabela 4. Número (n) e porcentagem (%) de recémnascidos vivos, de
acordo com os índices de Apgar no 1º e 5º minutos de vida, diferenci-
ados nos serviços de atendimento ao parto de baixo e alto risco.

BAIXO RISCO ALTO RISCO

n % n %
Apgar 1º min*
< 7 14 1,4a1 270 20,0b1

 7 820 78,6a2 1081 80,0a2

Não avaliado 163 15,7  
Sem dados 45 4,3a  

Apgar 5º min*
< 7 6 0,6a3 225 16,7b3

 7 877 84,2a4 1126 83,3a4

Não avaliado 114 10,9  
Sem dados 45 4,3  
Total 1042 43,7 1351 56,3

*valores seguidos de mesma letra e índice não diferem entre si ao nível
de 5% de probabilidade (p > 0,05).

De modo geral, os resultados neonatais foram satis-
fatórios e se diferenciaram nos graus de complexidade
de atendimento ao parto. A maioria dos recém-nascidos
vivos foi de termo, com peso adequado e livre de hipó-
xia intrauterina e neonatal. Apesar disso, a complexidade
do nível de atenção foi diferenciada por estes indicado-
res. No alto risco observou-se predomínio da prematuri-
dade, do baixo peso ao nascimento e de índices de Apgar
<7 no primeiro e quinto minutos de vida. Estas compli-
cações neonatais são próprias de um serviço de atendi-
mento terciário, assim como os maiores percentuais de
alta do recém-nascido após o sétimo dia, indicador indi-
reto da morbidade neonatal (MELO, 2003; PARADA;
PELÁ, 1999).

O Programa de Assistência ao Parto e Recém-nascido
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do Município de Botucatu apresentou resultados favorá-
veis e diretamente relacionados ao atendimento hierar-
quizado nos níveis de atenção secundária e terciária. No
entanto, a dificuldade de extensão do Programa aos ou-
tros municípios da DIRXI influenciou alguns indica-
dores da qualidade do nível de atenção primária, que
pode ser melhorada.

A glicemia de jejum associada a fatores de risco são
rastreadores do diagnóstico e do tratamento do diabete
na gestação, prevenindo o crescimento fetal exagerado e
as complicações neonatais decorrentes. Estas condutas
favoreceram os menores índices de macrossomia do ser-
viço terciário, a despeito da referência para assistência a
gestantes portadoras de diabete. O pré-natal abrangente e
adequado contribui para a prevenção complicações ma-
ternas, fetais e neonatais (ALTHABE, 2002; BERTA-
NHA, 2001; CALDERON et al., 1999; MASCARO,
2002; PARADA; PELÁ, 1999; SÃO PAULO MUNI-
CIPAL DA SAUDE, 2002). A extensão e padronização
da assistência pré-natal para todas as UBS da DIRXI
deverão reverter estes resultados.

A falta de avaliação nos índices de Apgar, exclusiva
do serviço de baixo risco, foi relacionada à ausência do
neonatologista na sala de parto. Este direito da mãe e do
recém-nascido está previsto no Programa de Humaniza-
ção no Pré-natal e Nascimento, instituído pelo Ministério
da Saúde, desde julho de 2000. (BRASIL, 2002). O di-
reito ao atendimento humanizado e a conscientização
profissional deverão contornar este problema.

Para a maior parte dos recém-nascidos o intervalo
máximo entre o nascimento e a alta foi de três dias, in-
dependentemente das características do serviço. No bai-
xo risco prevaleceu a alta até três dias (95,3% vs 63,0%)
e no alto risco, a alta hospitalar após o sétimo dia de vida
(15,3% versus 1,0%) (Figura 4).

Figura 4. Percentual (%) de recém-nascidos vivos, de acordo com o
tempo de alta hospitalar, diferenciados nos serviços de atendimento de
baixo e alto risco

No ano de 1999, foram registrados três casos de
morte materna. Um deles aconteceu no serviço secundá-
rio, por acidente anestésico e de causa indireta. Os ou-
tros dois foram assistidos no serviço terciário
(HC–FMB/UNESP), relacionados à pré-eclâmpsia (cau-
sa direta) e hipertensão arterial crônica (causa indireta).
A razão de Morte Materna Hospitalar (RMMH) do
Programa foi de 125,4 óbitos maternos / 100 000NV. Os

17 óbitos neonatais, confirmados até o sétimo dia de
vida, foram atendidos no serviço de alto risco, resultando
em coeficiente de mortalidade perinatal precoce
(CMPNI) de 23 óbitos / 1000NV.

4. CONCLUSÃO
Os resultados do Programa de Assistência ao Parto e

Recém-nascido no Município de Botucatu comprovaram
que, durante o ano de 1999, o atendimento ao parto foi
caracterizado pelos níveis de atenção secundária e terci-
ária. Foram indicadores da efetividade da hierarquiza-
ção:

1. o maior número de gestantes idosas e multí-
paras com assistência ao parto no serviço de alto risco;

2. a relação direta entre ausência ou número in-
suficiente de consultas e pré-natal no alto risco e assis-
tência ao parto no serviço de maior complexidade;

3. a adequação nos índices e indicações de cesá-
rea ao nível de atendimento no parto;

4. o predomínio de recém-nascidos de termo e
peso adequado, com índices de Apgar >7 e alta hospita-
lar em 72 horas pós-parto no serviço de baixo risco;

5. o número e as causas de mortes maternas,
compatíveis com o serviço de referência para o alto risco
obstétrico;

6. o obituário neonatal precoce exclusivo do alto
risco, que confirmou não só o processo de hierarquiza-
ção como a integração indispensável entre os dois servi-
ços de assistência ao parto.
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RESUMO
Trata-se de uma prática de ensino com objetivo de conhe-
cer a estrutura e organização centro de material e esterili-
zação (CME) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) num
município do oeste catarinense, à luz da RDC nº 15 de 15
de março de 2012 da ANVISA, desenvolvida através de
visita técnica para integrar as disciplinas abordadas du-
rante o sétimo período do curso de enfermagem, desenvol-
ver expertise profissional e contribuir pra a melhoria do
processo de esterilização na rede pública de saúde. A análi-
se de demanda deu-se pelo preenchimento de checklist a-
cerca das condições mínimas de segurança na área de este-
rilização de materiais e elaboração de proposta para ade-
quação das inconsistências encontradas, tais como plane-
jamento de fluxo unidirecional e centralizado, uniformiza-
ção das normas de limpeza, empacotamento, rotulagem,
esterilização, definição de testes de validação da esteriliza-
ção com registro apropriado. O plano de intervenção foi
disponibilizado ao responsável técnico da UBS visando
maior segurança aos usuários e os profissionais envolvidos
neste processo.

PALAVRAS-CHAVE: Esterilização, Materiais, Enferma-
gem, Saúde Coletiva.

ABSTRACT
It is a teaching practice in order to know the structure and or-
ganization center of material and sterilization (CME) in a Basic
Health Unit (BHU) in the municipality of Santa Catarina west,
in the light of RDC No. 15 of March 15, 2012 ANVISA, de-
veloped through technical visit to integrate the subjects ad-

dressed during the seventh period of the nursing program, de-
velop professional expertise and contribute to the improvement
of the sterilization process in public health. The demand analy-
sis was given by the checklist fill about minimum conditions of
safety in the sterilization area of materials and preparation of
proposal for adjustment of inconsistencies found, such as plan-
ning and centralized unidirectional flow, standardization of
cleaning standards, packaging, labeling, sterilization, definition
of sterilization validation testing with proper registration. The
intervention plan was made available to the responsible UBS
Technical seeking greater security to users and professionals
involved in this process.

KEYWORDS: Sterilization, materials, Nursing

1. INTRODUÇÃO
Levando em consideração que as unidades básicas de

saúde necessitam de instrumentos para a concretização
de suas praticas, sabe-se que estes necessitam de pro-
cessos de esterilização para diminuir os riscos de conta-
minação. A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº
15 de 15 de março de 2012da ANVISA – Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária, dispõem sobre os requisi-
tos de uma boa prática, ou seja, os requisitos indispen-
sáveis para que o processo de esterilziação em serviços
de saúde ocorra de forma a garantir a qualidade deste
processo, sobretudo, à segurança do paciente e do pro-
fissional de saúde (BRASIL, 2012).

A Central de Materiais e Esterilização (CME) é uma
unidade com finalidade de realizar o reprocessamento de
materiais odonto-médico-hospitalares, garantindo a des-
truição de micro-organismos, tornando possível uma
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assistência em saúde com menor risco de infecção pos-
sível. Entende-se por reprocessamento o processo apli-
cado no artigo (material) para permitir a sua reutilização.
O referido processo contempla diferentes etapas, tais
como, limpeza, desinfecção, inspeção, embalagem, ro-
tulagem, esterilização, testes físicos, químicos e bioló-
gicos, registros do processo e outros (SERTORI, TO-
NELLI, 2011).

A esterilização de materiais em serviços de saúde
pode ser centralizada, quando todas as etapas que en-
volvem o reprocessamento de material se desenvolvem
em um único local, ou descentralizada, quando essas
etapas de reprocessamento são diluídas dentro do serviço
de saúde, ou seja, parte do reprocessamento acontece nas
unidades assistenciais. Um exemplo de central de mate-
riais descentralizada é quando o material é lavado, ins-
pecionado e embalado no local em que foi utilizado e
encaminhado à central de material para realizar a esteri-
lização propriamente dita.

O desenvolvimento tecnológico na área de saúde é
constante, assim como nos processos que envolvem o
reprocessamento de materiais. Daí a importância dos
serviços de saúde se manterem atualizados técnica e ci-
entificamente, em conformidade com a legislação vi-
gente, a fim de garantir qualidade em seus atendimentos,
bem como pelo respaldo legal dos profissionais e gesto-
res que atuam nestes locais.

Contudo, não basta realizar o correto reprocessa-
mento dos artigos se o registro de cada etapa não for
eficaz, uma vez que a ausência destes registros não res-
palda os serviços de saúde. Informação não registrada é
informação perdida. Por este motivo, a própria legisla-
ção prevê o registro de todas as etapas do processo de
esterilização de materiais, tornando possível o acompa-
nhamento da demanda e do processo a fim de identificar
a necessidade de ajustes, tanto estruturais como proce-
dimentais, evitando dessa forma, possíveis danos aos
usuários do serviço, riscos ocupacionais e falhas geren-
ciais.

Dentre os registros recomendados, destacamos aqui a
importância de todas as etapas do reprocessamento ser
realizada por profissional com atividades regulamenta-
das em seu conselho de classe, capacitação específica e
periódica dos recursos humanos, descrição dos procedi-
mentos operacionais da unidade e descrição das atribui-
ções e responsabilidades dos profissionais que atuam no
CME, registro do monitoramento do processo de esteri-
lização que garanta a rastreabilidade do material repro-
cessado, da manutenção dos equipamentos, além da se-
gurança e saúde do trabalhador, entre outros (BRASIL,
2012).

Tendo por base o conhecimento adquirido durante as
aulas teórico-práticas do curso de graduação em Enfer-
magem da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), bem como a necessidade de formação de pro-

fissional de saúde voltado às diretrizes do SUS, pro-
põem-se um estudo de caso para conhecer como se dá o
processo de esterilização de materiais em uma unidade
básica de saúde (UBS) no município de Chapecó-SC, à
luz Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa  que
dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o repro-
cessamento de produtos para saúde através de visita téc-
nica para o reconhecimento deste processo e desenvol-
vimento de um plano de ação voltado à melhoria da qua-
lidade e segurança dos serviços de saúde.

Esse estudo objetiva conhecer a conformação estru-
tural e procedimental do centro de material e esteriliza-
ção de uma unidade básica de saúde num município do
oeste de Santa Catarina, à luz da RDC nº 15 de 15 de
março de 2012 da ANVISA

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de caso, exploratório e descri-

tivo com abordagem qualitativa, desenvolvido em uma
unidade de saúde no município de Chapecó com vistas
ao reconhecimento do processo de esterilização desen-
volvido na referida unidade à luz da RDC n. 15 de 15 de
março de 2012. A unidade básica de saúde (UBS) em
questão localiza-se num dos bairros mais populosos de
Chapecó e atende cerca de sete mil usuários do sistema
único de saúde (SUS).

Esta atividade proposta pelos docentes inseridos na
7ª fase do curso de enfermagem da UDESC para integrar
os diversos conteúdos trabalhados no decorrer do semes-
tre letivo, contribuiu para o desenvolvimento de raciocí-
nio clínico e tomada de decisão, tornando a aprendiza-
gem mais significativa, além de contribuir para o desen-
volvimento técnico e científico dos profissionais que
atuam na rede de assistência no âmbito do SUS.

Em fevereiro de 2015, esta atividade foi proposta em
reunião de planejamento das fases que compõem o curso
de graduação em enfermagem da Udesc, a qual foi a-
provada pelos docentes que ministram componentes
curriculares na 7ª fase. Na sequencia foi encaminhado
pedido formal da Instituição de Ensino Superior (IES) à
Secretaria de Saúde municipal para o desenvolvimento
de visita técnica no mês de abril de 2015, integrando as
atividades curriculares, a qual foi aprovada pela Institui-
ção campo de estágios.

Dois docentes construíram uma ferramenta de analise
das condições mínimas de segurança do Centro de Mate-
rial e Esterilização, intitulado “checklist” a qual foi pro-
posta para verificação das condições ambientais e proce-
dimentais que envolvem a área de esterilização de mate-
riais. Os itens do checklist tiveram como base a RDC nº
15 de 2012 da ANVISA e foi estruturado de modo a fa-
cilitar a coleta de dados, seguindo uma ordem lógica,
considerando as condições ambientais e as instalações,
até chegar a uma analise mais detalhada, onde são ob-
servados os indivíduos e as atividades por eles executa-
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das.
O instrumento para coleta de dados foi composto por

colunas com descrição da norma, identificação se o ser-
viço de saúde contempla ou não a norma, se está ade-
quado ou não à norma e registro de observações con-
forme exemplo da Figura 1.

CHECKLIST: CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA
ITEM DE

SEGURANÇA
EXISTE ADEQUADO OBSERVAÇÕES

Sim Não Sim Não
Norma/

Recomendação
Figura 1. Modelo de Checklist desenvolvido para Análise das Condi-
ções de Segurança.

A visita na unidade de saúde foi realizada no início
de maio de 2015, para o acompanhamento “in loco” do
serviço com ênfase no (re)conhecimento do processo de
esterilização desenvolvido na unidade, ocasião em que
se constatou que são realizados dois fluxo distintos no
reprocessamento de produtos para saúde: um realizado
pela enfermagem e outro pelo serviço de odontologia.

Com o nascimento da educação profissional surgiu a
provocação da superação da dificuldade de interligação
entre os saberes teóricos e práticos, como forma de a-
tender as necessidades de um estudante que demanda a
inserção no mercado de trabalho. Já, para que aumente a
prática educativa os estudantes precisam ser motivados.
A falta de motivação no processo de ensi-
no-aprendizagem contribui para a formação de um indi-
víduo passivo, com desinteresse em sala de aula e indis-
ciplinado. A importância da visita técnica como recurso
metodológico de ensino deve ser um potencial na edu-
cação profissional. Os alunos precisam ter a oportunida-
de de reconhecer e conferir as aulas práticas e no mer-
cado de trabalho, como forma de rever os conceitos teó-
rico-metodológicos e propagar o diálogo produzido em
sala de aula. A visita técnica tem papel básico para con-
tribuir com os profissionais que dela precisam, mos-
trando sua importância para a formação dos futuros pro-
fissionais e se atualizar na área especifica do seu curso.
Neste ponto de vista, a importância da visita técnicas
pode-se resumir como na conciliação das aulas teóricas
com a aproximação da prática e do mercado profissional,
como também, pela motivação de alunos e professores
durante o processo de ensino-aprendizagem. A educação
profissional necessita ser sempre complementada à edu-
cação básica, e por isso, grande parte dos perfis profis-
sionais escolhidos pelo setor produtivo apresenta carac-
terísticas muito conectadas à formação geral do traba-
lhador, no sentido de que ele precisa ter uma forte base
humanística, científica, tecnológica e também de com-
petências para tomada de decisão, para o trabalho em
grupo e para a adequação às constantes mudanças que se
processam no mundo do trabalho (SOUZA et al., 2012).

Durante a atividade foram analisadas as condições
organizacionais das práticas para o reprocessamento de

produtos para saúde, equipamentos e infraestrutura, se-
gurança do usuário e do trabalhador, assim como os
meios de esterilização, transporte, armazenamento, vali-
dação e registros. No decorrer da visita técnica foi insti-
gado os profissionais do serviço a falar sobre sua práxis
na esterilização para auxiliar no esclarecimento dos pro-
cessos e elucidação de possíveis soluções. Essas infor-
mações foram registradas em um “diário de campo”.

Com base na coleta de dados foi elaborada uma pro-
posta de ação para melhoria das práticas que envolvem o
reprocessamento de produtos para saúde, a qual será
encaminhada m junho de 2015 para a Coordenação da
Atenção Básica Municipal, bem como socializada com
os demais acadêmicos e docentes que integram a 7ª fase,
visto que a mesma atividade foi realizada em quatro
UBS e cada uma conduzida por grupos distintos de do-
centes e acadêmicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da visita “in loco” realizada na unidade para

conhecer o processo de esterilização, as informações
foram colhidas através do checklist observação, notou-se
que a UBS não possui uma CME centralizada, uma vez
que o processo de esterilização dos materiais acontece de
forma descentralizada, com diferentes profissionais e em
várias salas da unidade de saúde.

O processo de esterilização da UBS acontece de
formas distintas, onde o material ocupado pela equipe de
enfermagem possui fluxo multidirecional e descentrali-
zado, diferentemente do que acontece com o processo de
esterilização desenvolvido pelo serviço de odontologia
da referida unidade, embora esta também acontece de
forma centralizada, precisa de adequação frente a RDC n.
15 da ANVISA que dispõem sobre o processamento de
produtos para saúde no que tange ao fluxo unidirecional.

A aplicação do checklist permitiu a discussão a acer-
ca dos itens que a norma recomenda, essa condição
mostrou-se bastante prática auxiliando nas prováveis
alterações, para garantir maior segurança para os traba-
lhadores e usuários da unidade.

A UBS conta com diferentes profissionais de saúde,
tais como, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico,
farmacêutico, agente comunitário de saúde, dentista,
auxiliar de consultório odontológico (ACD) e secretária.
Os registros dos diálogos realizados durante a visita téc-
nica com enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e
ACD possibilitou a percepção de que os profissionais
não realizam capacitação acerca do processamento de
produtos para saúde, nem seguem as recomendações dos
órgãos reguladores no país.

Embora os materiais reprocessáveis da UBS estejam
em boas condições de conservação, há um déficit tanto
na estrutura física quanto de materiais de consumo, tais
como os recipientes para transporte dos produtos su-
jos/contaminados, limpos e esterilizados.
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Reprocessamento de produtos para saúde
realizado pela enfermagem

A UBS em questão possui um espaço pequeno para
atender a demanda da população, bem como dificulta o
fluxo dos próprios profissionais na unidade. Os materiais
utilizados pela equipe de Enfermagem necessitam passar
por quatro salas diferentes para ser concluído o processo
de limpeza, esterilização e armazenamento.

Os materiais são transportados da sala de procedi-
mentos para a sala de limpeza um recipiente aberto. A
limpeza e preparo dos materiais é realizada em sala i-
dentificada “sala de esterilização”, que fica anexa a um
depósito de produtos de limpeza. O profissional de en-
fermagem que realiza o processo de esterilização relata
não utilizar todos os Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) que são recomendados para a segurança do
profissional.

Os materiais limpos são levados para a sala de pro-
cedimentos no mesmo recipiente que transportou os ma-
teriais contaminados, para serem secados e embalados.
O material é embalado e as vezes rotulado com o nome
do material e levado ao consultório odontológico para
ser selado, já que a única seladora da UBS localiza-se
nesta área.

Após selado, o material é levado para a sala de coleta
de exames (no mesmo recipiente de transporte), local
onde se encontra a autoclave e, também serve de almo-
xarifado da UBS. Os profissionais não realizam a rotu-
lagem (identificação do material, data de esterilização,
data de validade e nome do profissional responsável pelo
processo), nem o registro das esterilizações realizadas,
caracterizando-se como um fluxo multidirecional e des-
centralizado.

Relato da técnica de enfermagem que faz a esterili-
zação dos materiais da UBS, deixa claro que o único
teste que realiza para validação do processo de esterili-
zação é o teste biológico, contudo, o material esteriliza-
do é liberado para uso antes da liberação do resultado do
teste. Em relação ao teste biológico, ao ser retirado da
autoclave e quebrado o tubo de ensaio para misturar o
micro-organismo com a cultura, este é colocado em um
isopor com “gelox” e encaminhado ao laboratório de
análises clínicas do município para leitura.

A responsável pelos serviços de esterilização da en-
fermagem é uma técnica de enfermagem e em sua au-
sência por férias ou folga, quem realiza reprocessamento
de produtos para saúde é outra técnica em enfermagem.
Contudo, a RDC nº 15 de 15 de março de 2012 da AN-
VISA, em seu capítulo II, Artº 6 prevê que a responsabi-
lidade pelo processamento dos produtos no serviço de
saúde é do Responsável Técnico. Salientamos aqui, que
o responsável técnico que recebeu os acadêmicos e do-
centes, desconhece como é realizado o processo de este-

rilização realizado na UBS.
O serviço de saúde possui um livro ata destinado es-

pecificamente para registros das esterilizações, o qual foi
fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde em no-
vembro de 2014. Contudo, não foi colocado em uso e
não há registro das esterilizações realizadas por este ser-
viço, justificado pela técnica de enfermagem que o mo-
vimento da UBS é pequeno e não justifica o não registro
deste processo pela falta de tempo. Também foi identifi-
cada a ausência de procedimentos operacionais que nor-
teiem os trabalhadores acerca do processamento de pro-
dutos para saúde.

Percebeu-se que o uso de EPI não faz parte da práxis
dos profissionais desta UBS, o que coloca em risco a
segurança do profissional.

Reprocessamento de produtos para saúde
realizado pelo serviço de odontologia

O processamento dos materiais odontológicos é rea-
lizado em uma única sala, sendo essa o próprio consultó-
rio odontológico, caracterizando-se por um fluxo multi-
direcional e processo centralizado.

Há lacunas de conhecimento que permeiam a limpe-
za dos produtos para saúde, levando-se em consideração
a utilização de detergente em concentrações e tempo
variados de exposição e material abrasivo para a higie-
nização dos mesmos, bem como a não aderência dos
EPI.

No processo de esterilização dos materiais odontoló-
gicos, pode-se perceber que o profissional (Auxiliar de
Consultório Odontológico) se utiliza de EPIs correta-
mente para realizar o processo de esterilização, porém,
não realiza os registros pertinentes aos processos reali-
zados.

A CME é uma unidade de apoio técnico dentro da
unidade de saúde, que recebe o material considerado
sujo, contaminado para se realizar o processo de limpeza,
descontaminação, preparo, esterilização, guarda e dis-
tribuição dos materiais. Sabe-se que se o reprocessa-
mento não for realizado corretamente, respeitando cada
etapa, os materiais que serão reutilizados após a esterili-
zação no cuidado ao usuário, poderão tornar-se um veí-
culo de contaminação e acarretar infecções ao mesmo.
Daí a importância de se propor e implantar melhorias
neste processo.

O fato dos profissionais transportarem materiais su-
jos e limpos no mesmo recipiente é preocupante, uma
vez que compromete a integridade do processo de esteri-
lização. Como profissionais de saúde e prestadores de
cuidado, não se pode colocar a saúde dos usuários dos
serviços de saúde em riscos, sendo necessário buscar
melhorias contínuas na assistência seja ela direta ou in-
direta (FELIBINO, 2014).

Foi possível identificar que existe trabalho em equipe
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no setor de odontologia, contudo há carência de uma
comunicação efetiva e clareza na delegação de funções
compatível com os cargos ocupados pelos profissionais
na unidade, assim como na atualização das informações
em saúde acerca do processo de esterilização, o que pode
afetar diretamente a segurança e saúde da população que
usufrui deste serviço. Percebe-se também, uma lacuna de
conhecimento quanto aos registros necessários, isto é, na
rotulagem dos produtos, da quantidade de produtos este-
rilizados, dos testes de validação deste processo, entre
outros.

Nenhuma das equipes (enfermagem, odontologia)
realiza a identificação completa dos produtos reproces-
sados, ou seja, quando identificam/rotulam os produtos,
estes não contemplam a identificação do equipamento,
lote, nome do produto, data de esterilização e validade,
nome do responsável pelo preparo. Da mesma forma,
não há controle do tempo que os materiais ficam sub-
mersos em solução desinfetante ou solução enzimática,
no caso de desincrostamento. Alguns materiais são co-
locados em solução no início do turno de trabalho e
permanecem expostos por períodos variáveis dependen-
do da demanda de atendimentos.

Os dados epidemiológicos desta unidade não pude-
ram ser investigados, pois a mesma não possui registros
das atividades de esterilização de um período maior que
um ano, e os antigos registros não foram armazenados na
unidade, em desconformidade com a RDC nº 15/2012 da
ANVISA, a qual determina que o serviço de saúde man-
tenha registro dos produtos esterilizados, sendo os mes-
mos armazenados por no mínimo cinco anos.

Contudo, houve boa receptividade pelos profissionais
de enfermagem e odontologia, os quais se dispuseram
receber acadêmicos e docentes durante a visita técnica,
expondo como e onde realizam cada etapa que compõem
o processo de esterilização na UBS. Salientamos que o
reconhecimento prévio da RDC que norteia o processo
de esterilização no Brasil e o desenvolvimento de chec-
klist facilitaram muito o re-conhecimento da práxis.

A literatura aponta a necessidade de implementar á-
reas centralizadas para o processamento de produtos
para saúde, assim como é indispensável manter um fluxo
unidirecional. Descreve ainda, a importância de barreira
física ou técnica entre a área suja e área limpa, e sempre
que possível outra barreira entre a área limpa e área esté-
ril. A UBS acompanhada não dispõe de barreira nas á-
reas supracitadas nem na enfermagem, nem na odonto-
logia.

A CME é uma unidade responsável pela recepção,
expurgo e limpeza, preparo, esterilização, guarda e dis-
tribuição dos materiais estéreis ou não estéreis, de uni-
dades de serviços que prestam atendimento para o paci-
ente (MOURA, 2011). Este ambiente facilita o controle
e padronização de técnicas que envolve o reprocessa-
mento de produtos para saúde.

O local mais contaminado da CME é a área de re-
cepção e expurgo, pois é este local que possui materiais
com maior sujidade e presença de sangue e secreções.
Esta mesma área é reconhecida pela conferência, limpe-
za e separação dos materiais (GRAZIANO; SILVA;
PSALTIKIDIS, 2011).

A área de preparo de materiais é a área em que os
materiais são recebidos após a limpeza, secados, inspe-
cionado acerca de sua integridade, funcionamento e lu-
brificação, ocorrendo a separação, como também a subs-
tituição de materiais que não mais condizem com a sua
funcionalidade original. É nesta área que se realiza o
preparo dos materiais para a esterilização através da
montagem de caixas, bandejas e pacotes, da identifica-
ção dos materiais, ou seja, da rotulagem do produto, que
deve conter o nome do material, nome do profissional,
data da esterilização, data da validade e lote, onde poste-
riormente serão direcionados a área de esterilização
(KAVANAGH, 2011).

Após o preparo dos materiais os mesmos são enca-
minhados para a área de esterilização, e nesta deve estar
presente os equipamentos esterilizantes, no caso em
questão, a autoclave, com os indicadores físicos, quími-
cos e biológicos. Este local deve disponibilizar de um
sistema para guarda dos registros dos monitoramentos
do processo de esterilização os quais devem ser efetua-
dos de acordo com o preconizado pelo órgão regulador,
ANVISA (KAVANAGH, 2011).

A área de guarda e distribuição tem por objetivo ar-
mazenar os materiais processados e esterilizados até o
momento de sua distribuição na unidade, devendo ser
um espaço limitado a entrada de pessoal e de uso exclu-
sivo (GRAZIANO; SILVA; PSALTIKIDIS, 2011).

Os artigos esterilizados deverão ser guardados em
local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e com
manipulação mínima, atentando- se para que no mo-
mento da distribuição não haja o encontro de materiais
estéreis com os contaminados ou limpos (KAVANAGH,
2011).

Frente aos questionamentos realizados aos profissio-
nais de saúde durante a visita à UBS, percebeu-se que os
mesmos são resistentes a mudanças, principalmente a-
cerca dos registros necessários, haja vista que a Secreta-
ria Municipal de Saúde encaminhou em novembro de
2014, livro próprio para registro do processo de esterili-
zação, além de possibilitar capacitação direcionada a
melhoria da qualidade da esterilização no município, até
o momento sem repercussão na prática profissional na
UBS em questão.

Pela abordagem realizada com o enfermeiro da UBS,
foi possível perceber que este não possui autonomia a-
cerca das questões gerencias que envolvem o processo
de esterilização, o mesmo desconhece a RDC nº 15/2012
da ANVISA.

Nesse sentido, a responsabilidade técnica deste pro-
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cesso é delegada a um profissional de nível médio (téc-
nico de enfermagem), o qual segue uma rotina institu-
cionalizada, não registrada, a quem do conhecimento
técnico-científico e legal, comprometendo a qualidade
do cuidado aos usuários de sistema único de saúde –
SUS, contrariando os achados da literatura que enfati-
zam que o profissional de nível médio não deve ser en-
carregado por todo o processo de esterilização, ficando
apenas com o processo de receber os materiais, realizar a
limpeza, empacotamento, esterilização e registro, e as
demais funções deveriam ser de responsabilidade da
enfermeira (PAUROSI, 2014).

O enfermeiro que atua na CME é o profissional res-
ponsável por gerenciar os processos que ali são realiza-
dos, atentando para as questões de planejamento, elabo-
ração de métodos administrativos e operacionais, sendo
de sua autoria a tomada de decisão que garante uma me-
lhora na qualidade da assistência (MOURA, 2011).

A UBS não dispõe de POP para o processo de esteri-
lização. Contudo, quando abordado sobre esta temática,
o enfermeiro não demonstrou interesse em desenvol-
ver/implantar os POP. Já no serviço de odontologia, os
profissionais foram receptivos e manifestaram interesse
no desenvolvimento dos procedimentos operacionais,
embora reconhecem suas limitações técnicas.

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP´s) se-
guem instruções detalhadas de uma atividade técni-
ca-assistencial, com o objetivo de obter a igualdade no
desempenho de uma tarefa específica, sendo um roteiro
padronizado para realizar uma atividade garantindo des-
sa forma a qualidade e a uniformidade dos processos
envolvidos, como por exemplo, da esterilização de ma-
teriais, devendo as unidades de saúde elaborar os POPs,
que serão exigidos durante as inspeções da Anvisa ou até
mesmo de uma visita técnica, como a realizada (BAR-
BOSA et al., 2011)

Conforme o Conselho Federal de Enfermagem – Co-
fen, através da Resolução nº 421, de 15 de fevereiro de
2012, descreve um dos deveres do enfermeiro, o de par-
ticipar da preparação do Procedimento Operacional Pa-
drão (POP), atentando para que as etapas do processa-
mento de esterilização ocorram de forma adequada, de-
vendo proporcionar também a capacitação dos profis-
sionais, acompanhar o processo de limpeza, desinfecção
e esterilização, e propor indicadores de controle da qua-
lidade do processo, e desenvolver documentos para re-
gistrar os serviços e as manutenções.

Proposta de Intervenção

Propõem-se aqui, algumas sugestões de melhorias no
que diz respeito à questão procedimental, uma vez que a
parte estrutural, não foi identificada área física que possa
ser destinada exclusivamente para este fim. Recomen-
da-se a aquisição de recipientes distintos com tampa para

o transporte de material sujo e limpo; a utilização de EPI
durante o reprocessamento de material; a rotulagem de
cada produto desinfetado e/ou esterilizado, registro dos
lotes esterilizados, bem como da aplicação e registro de
testes de validação do processo de esterilização.

Tendo em vista que o município está em fase de de-
senvolvimento de projeto para construção de nova uni-
dade de saúde no bairro em questão, recomenda-se que o
responsável técnico da UBS, entre em contato com o
setor de projetos para que destine área física para o cen-
tro de material e esterilização em conformidade com a
legislação vigente, possibilitando uma CME centralizada
e consequentemente um fluxo de material unidirecional,
otimizando recursos públicos na manutenção de serviços
comuns à enfermagem e à odontologia.
Por último, salientamos que a responsabilidade técnica
do processo de esterilização deve ser assumida por pro-
fissional habilitado para tal, de acordo com a RDC nº 15
de 15 de março de 2012.

4. CONCLUSÃO
Considerando a importância da esterilização de pro-

dutos para saúde, bem como os requisitos mínimos de
segurança aos usuários de serviços de saúde, as condi-
ções organizacionais das boas práticas para o processa-
mento de produtos para a saúde, as responsabilidades de
Diretores/Gestores e Responsáveis Técnicos, os recursos
humanos, a segurança e saúde no trabalho, as atribuições
dos profissionais, a infra-estrutura, entre outros, este
estudo aponta a necessidade de breve intervenção acerca
dos elementos que envolvem o processo de esterilização,
a saber, o planejamento para um fluxo unidirecional,
centralizado, com uniformização das normas de limpeza,
empacotamento, rotulagem, esterilização, definição de
testes de validação do processo de esterilização com
registro apropriado.

Este estudo evidencia que a elaboração pura e sim-
ples de normas legais, por mais bem detalhadas que se-
jam são infrutíferas, pois não surtem os efeitos desejados,
emergindo a necessidade de facilitar o acesso à infor-
mação. Há que se promover capacitação e treinamento
de pessoal para que possam atuar como multiplicadores,
esclarecendo aos gestores e profissionais envolvidos no
processamento de produtos para saúde as recomendações
mínimas de segurança. Nesta perspectiva, a educação
continuada é parte fundamental para a modificação do
comportamento das pessoas frente ao reprocessamento.

Sugere-se aos órgãos governamentais reguladores
como a ANVISA, antes de exercerem seu papel de fisca-
lização, oportunizar formas de divulgação, esclareci-
mentos e orientações aos profissionais acerca dos dire-
cionamentos legais que estão propondo através de leis,
resoluções ou outras formas de controle legal. Acredi-
ta-se que a simples adoção de medidas legais “por si só”
não surtem os efeitos desejados. Faz-se necessário dispor
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de condições técnicas para divulgar, orientar, esclarecer,
capacitar e educar os envolvidos no processamento de
produtos para saúde, para que os serviços de saúde pos-
sam colocar em prática o que reza a normatização legal.
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RESUMO
Este estudo teve o objetivo de verificar a associação do es-
tado nutricional de crianças matriculadas em escolas da
rede municipal com o gênero, zona rural e urbana, nos
anos de 2011, 2012 e 2013. Estudo do tipo quantitativo
transversal, com 4221 crianças, de idade entre 2 a 10 anos,
matriculadas na rede municipal de Estrela/RS. A maioria
das crianças encontrou-se em eutrofia, conforme o IMC
para a Idade (56,3%, n=2.375) eem risco de sobrepeso ou
sobrepeso e obesidade (55,9%, n=953) segundo o Peso para
a Estatura. O peso médio das crianças do ano de 2011, foi
significativamente maior que em 2012 e 2013 (p=0,003). Os
resultados demonstram que o sobrepeso e a obesidade estão
aumentando com o passar dos anos, afirmando o momento
de transição nutricional.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição escolar, nutrição infantil,
índice de massa corpórea, obesidade, sobrepeso.

ABSTRACT
This research aimed to investigate the association of nutritional
status of children enrolled in municipal schools with gender,
rural and urban area, in the years 2011, 2012 and 2013. Quan-
titative research of cross-type, with children 4221, aged 2 to 10
years, enrolled in municipal Estrela/RS. Most children found in
eutrophic, as IMC for age (56,3%, n=2.375) and at risk of
overweight or overweight and obesity (55,9%, n=953) accord-
ing to Weight for Height. The average weight of children of
2011, was significantly higher than in 2012 and 2013
(p=0,003). The results show that overweight and obesity are
increasing over the years, stating the time of nutritional transi-
tion.

KEYWORDS: School nutrition, child nutrition, body mass
index, obesity, overweight.

1. INTRODUÇÃO
Estamos vivendo um período de transição nutricional

onde é visível o aumento do índice de sobrepeso, obesi-
dade e diminuição da desnutrição infantil, influenciado
por fatores sociais, ambientais, econômicos e principal-
mente de saúde (BERTIN et al., 2010; SILVA; FI-
ETZ,2012). A desnutrição que era um fator de risco ob-
servado, hoje apresenta uma grande redução, mudando o
problema da saúde pública, para o sobrepeso e a obesi-
dade. Os números aumentam todos os dias, de forma
muito rápida e difícil de ser contida, hoje, metade da
população total e um terço das crianças de cinco a dez
anos de idade estão em sobrepeso ou obesidade (MEN-
DES, et al., 2013).

O aumento de sobrepeso e obesidade em crianças re-
lacionado aos hábitos alimentares inadequados podem
causar doenças como diabetes e hipertensão arterial
(SODER et al.,2012). A saúde e o bem estar, se dão co-
mo consequência do estilo de vida que é desenvolvido a
partir da infância, através de atitudes, hábitos saudáveis,
acesso a oportunidades e o meio em que vivemos
(HENKES et al., 2013).

O desenvolvimento urbano tem interferido ao longo
dos anos na alimentação das pessoas, pois a rotina de
trabalho não permite a muitos retornarem para suas casas
e realizarem as refeições de modo saudável e com ali-
mentos frescos e nutritivos, sendo a alimentação saudá-
vel, substituída pelo lanche rápido, em cantinas, chur-
rascarias e fastfoods (COSTA et al., 2012). A evolução
tecnológica e econômica é outro fator que está modifi-
cando cada vez mais o estilo de vida das pessoas
(HENKES et al., 2013), e tem propiciado facilidades e
comodidades que favorece a adoção de um estilo de vida
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pouco ativo fisicamente por crianças e adolescentes
(PETROSKI et al., 2012), onde vídeo games, notebooks,
ipads, celular e iphones são substitutos de atividades
físicas (CHAGAS et al., 2013).

As mudanças do dia-a-dia são bem significativas no
percentual de obesidade infantil que vem aumentando
progressivamente nas últimas décadas, sendo considera-
da uma epidemia global pela Organização Mundial da
Saúde, e, um diagnóstico nutricional de uma criança, a
partir de índices antropométricos torna-se fundamental
para o conhecimento das condições de saúde, principal-
mente na faixa pré-escolar, visto estarem em intenso
processo de crescimento e desenvolvimento (MAIA et
al.,2013).

Este estudo teve como objetivo verificar a associação
do estado nutricional de crianças matriculadas em esco-
las da rede municipal de um Município do interior do
Rio Grande do Sul (RS) com o gênero, zona rural e ur-
bana, nos anos de 2011, 2012 e 2013.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi do tipo quantitativo transver-

sal,composto por um total de 4221 crianças, destas 1396
do ano de 2011, 1378 de 2012 e 1447 de 2013, de ambos
os gêneros, com idade entre 2 a 10 anos, alunos matri-
culados na rede municipal na cidade de Estrela/RS.

As variáveis secundárias de gênero, local da escola,
idade, peso e altura foram disponibilizadas para a pes-
quisadora por meio de um banco de dados seguro em
forma de arquivo, pela nutricionista responsável pela
coleta dos dados aferidos por profissionais treinados e
capacitados da equipe de trabalho, realizada nos anos de
2011, 2012 e 2013, em todas as escolas municipais do
município. Os critérios de inclusão foram os estudantes
avaliados nas escolas municipais, de 2 a 10 anos, nos
anos de 2011, 2012 e 2013.  Foram excluídos dados
digitados de forma incompleta.

As aferições de peso e altura ocorreram nas escolas
nos anos 2011, 2012 e 2013, por profissionais responsá-
veis, realizada através de uma balança digital e estâdio-
metro portátil marca Avanutri®.As crianças maiores de 2
anos foram pesadas, de costas para a balança, descalça,
com o mínimo de roupa possível, no centro do equipa-
mento, ereta, com os pés juntos e os braços estendidos
ao longo do corpo.  Mantendo-se parada na mesma
posição. Para aferição da altura foi posicionada a crian-
ça,descalça e com a cabeça livre de adereços, no centro
do equipamento. Mantendo-a de pé, ereta, com os braços
estendidos ao longo do corpo, com a cabeça erguida,
olhandopara um ponto fixo na altura dos olhos (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

A partir do peso e da altura foi calculado o Índice de
Massa Corpóreapara idade (IMC/I) e peso para estatura
(P/E), e o estado nutricional classificado conforme os

pontos de corte para crianças. De acordo com a OMS
(2006, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) para cri-
anças menores de 5 anos, o estado nutricional conforme
IMC/Ie P/E, quando com escore-z menor que -3 e maior
que -2 foram consideradas magreza acentuada e magreza,
maior ou igual ao escore-z -2 e menor e o escore-z -1a
criança se caracteriza como Eutrófico, maior ou igual ao
escore-z -1 e menor ou igual que o escore-z +3 risco de
sobrepeso e sobrepeso e quando foi maior ou igual ao
escore-z +3 obesidade.Sendo agrupadas as classificações
de magreza e magreza acentuada e risco de sobrepeso e
sobrepeso, para os indicadores e P/E e IMC/I.E para
crianças maiores de 5 anos, são classificadas conforme
OMS(2007, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) o
IMC/I, quando escore-z ser menor que -3e menor que
escore -2, foram consideradas magreza acentuada ou
magreza, maior ou igual ao escore-z -2 e menor ou igual
ao escore-z +1a criança caracteriza-se como Eutrófico,
maior ao escore-z +1 e menor ou igual que o escore-z+2
sobrepeso, quando maior ao escore-z +2 e menor ou
igual ao escore-z +3 será obesidade e quando maior que
o escore-z +3 obesidade grave (MINISTÉRIO DA SA-
ÚDE, 2011). Sendo agrupadas as classificações de ma-
greza e magreza acentuada e risco de sobrepeso e sobre-
peso, para o indicador de IMC/I.

Após os dados de altura foram classificados confor-
me OMS (2006, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011)
a estatura para idade (E/I) para crianças menores de 5
anos e para maiores de 5 anos, quando escore-z ser me-
nor que -3, será considerada muito baixa estatura para a
idade, quando maior ou igual ao escore-z -3 e menor ao
escore-z -2 a criança caracteriza-se como baixa estatura
para a idade, maior ao escore-z -2será considerada esta-
tura adequada para a idade.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (COEP) do Centro Universitário UNIVATES
sob o número 531796, conforme Resolução CNS
466/2012.

Os dados foram analisados no programa Statistical-
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. O
nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Fo-
ram realizadas estatísticas univariadas descritivas (mé-
dias, desvio-padrão e frequências) e bivariadas (teste
Qui-Quadrado de associação, ANOVA e Kruskal-Wallis,
teste t e Mann-Whitney). Utilizou-se o teste de Kolmo-
gorov-Smirnov para avaliar se as variáveis contínuas
seguiam a distribuição normal. O teste de Qui-Quadrado
foi aplicado para avaliar a associação entre os anos de
avaliação e o estado nutricional, classificado através do
IMC/I, P/E e E/I. Os testes de ANOVA e Kruskal-Wallis
foram utilizados para comparar as variáveis contínuas
IMC e peso entre os anos de coleta, e os testes t e
Mann-Whitney foram aplicados para comparar as variá-
veis contínuas supracitadas entre os gêneros e entre as
zonas rural e urbana;
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3. RESULTADOS
Foram avaliadas nos anos de 2011, 2012 e 2013 um

total de 4.221 crianças, com idade média foi de 6,28 ±
2,42 anos, sendo que 53,9% (n = 2.274) eram do gênero
masculino. A maioria das crianças era da zona urbana
(83,2%). A maioria das crianças encontrava-se em eutro-
fia conforme o IMC/I (56,3 %, n = 2.375). Já segundo o
P/E (crianças de até 5 anos), a maior parcela da amostra
encontrava-se em risco de sobrepeso ou sobrepeso e o-
besidade (55,9 %, n = 953). As características gerais da
amostra são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características gerais da amostra
Variáveis [n 4221] N %
Zona

Rural 711 16,8
Urbana 3510 83,2

Ano da Avaliação
2011 1396 33,1
2012 1378 32,6
2013 1447 34,3

Gênero
Masculino 2274 53,9
Feminino 1947 46,1

Peso/Estatura(<5 anos)
Magreza acentuada e magreza 11 0,6

Eutrofia 739 43,4
Risco de sobrepeso e sobrepeso 818 48,0
Obesidade 135 7,9

Estatura/Idade
Muito baixa estatura 6 0,1
Baixa estatura 36 0,9
Estatura adequada 4179 99,0

IMC/Idade
Magreza acentuada e magreza 30 0,7

Eutrofia 2375 56,3
Risco sobrepeso e sobrepeso 1210 28,7
Obesidade 448 10,6
Obesidade grave 158 3,7

Frequências descritas em percentuais (%).

Comparando as variáveis contínuas IMC e peso entre os
anos de coleta (2011, 2012 e 2013), observou-se dife-
rença significativa de peso entre os anos, de forma que
no ano de 2011o peso médio das crianças foi significati-
vamente maior que em 2012 e 2013 (2011: 26,53 ±
10,21; 2012: 25,65 ± 9,73; 2013: 25,50 ± 10,21, p =
0,003). Já comparando o peso e o IMC entre os gêneros,
ambos foram significativamente maiores entre os meni-
nos (IMC: 17,68 ± 2,89 entre os meninos e 17,46 ± 2,99
entre as meninas, p < 0,001; Peso: 26,21 ± 10,03 entre os
meninos e 25,52 ± 10,09 entre as meninas, p = 0,005).
Comparando as zonas rural e urbana, tanto o peso quanto
o IMC tiveram diferença significativa, de forma que
ambos foram mais elevados entre as crianças da zona
rural (IMC: 17,49 ± 2,84na zona urbana e 17,98 ±
3,35na zona rural, p = 0,001; Peso: 24,91 ± 9,83 na zona
urbana e 30,73 ± 9,82 na zona rural, p < 0,001). Os re-
sultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Comparação de peso e Índice de Massa Corporal entre os
anos de avaliação, gêneros e zona urbana e rural.

Ano de Avaliação

[n 4221]
2011

Média ± DP
2012

Média ± DP
2013

Média ± DP p

Peso Atual (kg) 26,53 ± 10,21 25,65 ± 9,73 25,50± 10,21 0,003
IMC (Kg/m²) 17,57 ± 2,93 17,58 ± 2,92 17,59 ± 2,96 0,940

Gênero

[n 4221] Meninos
Média ± DP

Meninas
Média ± DP

p

Peso Atual (kg) 26,21 ± 10,03 25,52 ± 10,09 < 0,001
IMC (Kg/m²) 17,68 ± 2,89 17,46 ± 2,99

0,005Zona da Escola

[n 4221]
Urbana

Média ± DP
Rural

Média ± DP p

Peso Atual (kg) 24,91 ± 9,83 30,73 ± 9,82 < 0,001
IMC (Kg/m²)

17,49 ± 2,84 17,98 ± 3,35
0, 001

DP = Desvio Padrão; Índice de Massa Corporal (IMC) = peso em Kg
dividido pela altura em metros ao quadrado; Testes de ANOVA e
Kruskal-Wallis, teste t e Mann-Whitney para a comparação entre as
categorias, considerando significativo p < 0,05 (5%).

Tabela 3. Comparação do Estado Nutricional entre os gêneros e entre a
zona urbana e rural.

Variáveis
Gênero p

Masculino Feminino
n (%) n (%)

IMC/Idade <0,001
Magreza acentuada e Magreza 14 (0,33) 16 (0,38)

Eutrofia 1226 (29,04) 1149 (27,22)
Risco de Sobrepeso e Sobre-

peso
661 (15,66) 549 (13,00)

Obesidade 262 (6,21) 186 (4,41)
Obesidade grave 111 (2,63) 47 (1,11)

Peso/ Estatura (<5 anos) 0,382
Magreza acentuada e Magreza 3 (0,33) 8 (0,99)

Eutrofia 389 (43,27) 350 (43,53)
Risco de Sobrepeso e Sobre-

peso
437 (48,61) 381 (47,39)

Obesidade 70 (7,79) 65 (8,08)

Variáveis

Zona da Escola
p

Rural
Urbana

n
(%) n (%)

IMC/Idade < 0,001
Magreza acentuada e Magreza 8 (0,19) 22 (0,52)

Eutrofia 401 (9,50) 1974 (46,77)
Risco de Sobrepeso e Sobre-

peso
168 (3,98) 1042 (24,69)

Obesidade 94 (2,23) 354 (8,39)
Obesidade grave 40 (0,95) 118 (2,79)

Peso/ Estatura (<5 anos)

0,003

Magreza acentuada e Magreza 2 (2,35) 9 (0,55)
Eutrofia 23 (27,06) 716 (44,25)

Risco de Sobrepeso e Sobre-
peso

49 (57,64) 769 (47,52)

Obesidade 11 (12,94) 124 (7,66)

Frequências descritas em percentuais (%). Teste de Qui-Quadrado para comparação
entre as categorias, considerando significativo p < 0,05 (5%).

Avaliando a associação entre ser da zona rural ou
urbana com o estado nutricional, observou-se associação
entre as variáveis, de forma que analisando os resíduos
ajustados, observa-se que essa associação se dá de forma
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direta entre a zona rural e obesidade pelo IMC/I (p <
0,001) e entre a zona rural e sobrepeso/obesidade pelo
P/E (p = 0,003). Já avaliando a associação entre o gênero
com o estado nutricional, observou-se associação direta
entre ser do gênero masculino e apresentar obesidade
pelo IMC/I (p < 0,001), não havendo associação signifi-
cativa entre gênero e o P/E (p = 0,382). Os resultados
são apresentados na Tabela 3.

4. DISCUSSÃO
O atual estudo demonstrou que a maioria das crian-

ças que participaram da pesquisa nos anos de 2011, 2012
e 2013 encontravam-se eutróficas, conforme o IMC/I
(56,3%, n = 2.375), resultados inferiores aos encontrados
por Carvalho e tal. (2014), que encontraram 83% de
eutróficos e Azambuja et al. (2010), que encontraram
75,6%. Em um estudo de prevalência global que Onis et
al., (2010), demonstraram que em todo mundo a obesi-
dade e sobrepeso aumentou 4,2% resultado de estudo
nos anos de 1999 a 2010,e que continuará crescendo,
apontando que até 2020, a prevalência será de 9,1%.

Segundo estudo a população apresentou magreza e
magreza acentuada, já oestudo realizado por Oliveira et
al. (2011), demonstraram 5,1 %, Nascimento et al.
(2012) demonstraram apenas 0,9 % e Medeiros et al.
(2011) demonstraram 3,5 %, dados apresentados pela
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009
(IBGE, 2010), Estes dados demonstram o decréscimo na
prevalência dos índices de magreza e desnutrição e o
crescimento do excesso de peso na população, evidenci-
ando o processo de transição nutricional que está ocor-
rendo no país e no mundo. A Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) 2008-2009, que foi realizada em todo
o Brasil, apontam a mudança da evolução do peso das
crianças, alto índice de excesso de peso e atentam para
um cuidado especial na alimentação de crianças (IBGE,
2010).

Conforme o P/E utilizado para crianças até5 anos, a
maior parcela da população estudada encontrou-se em
risco de sobrepeso ou sobrepeso e obesidade, resultados
diferentes do estudo de Fernandes et al. (2012), que de-
monstraram a 17,92 %, Mendes et al. (2010) (7,1%, n=
94) e,Goes et al. (2012),(22,6 %, n=34).

Os escolares apresentaram estatura adequada para
idade, resultado semelhante ao de Carvalho et al. (2014)
que encontraram 97,3 % (n = 218), Nascimento et al.
(2012) que encontraram 97,09 % (n = 434), Mendes et
al. (2010) que encontraram 86,2 % (n = 1140) e de Nas-
cimento et al. (2014) que encontraram 97,62 % (n =
697).

De acordo com Oliveira et al. (2010) o IMC médio
para idade entre os meninos, foi significativamente su-
perior ao das meninas, 16,8 ± 2,66 kg/m2 e 16,5 ± 2,57
kg/m2, respectivamente, semelhante ao estudo de Ber-

nardo et al. (2012), onde os meninos apresentaram IMC
de 18,39 kg/m2, significativamente maior do que de me-
ninas, 17,58kg/m2, assim como o presente estudo onde
foi encontrado uma média significativamente maior en-
tre os meninos do que entre as meninas.

A média de peso apresentou resultado significativa-
mente maior entre os meninos no presente estudo, resul-
tados semelhantes ao estudo realizado por Gonçalves et
al. (2014) e Oliveira et al. (2011) e diferentes de Krinski
et al. (2011)que encontraram em seu estudo maior média
de peso entre as meninas.

As médias de peso e IMC foram significativamente
mais elevadas entre as crianças da zona rural no presente
estudo, sendo identificada associação de obesidade com
as crianças da zona rural, porém Rocha et al. (2013) não
demonstraram diferença significativa entre a obesidade e
a área de moradia, assim como Ferreira e Luciano (2010).
Já Mendes et al. (2010), encontraram maior prevalência
de crianças obesas na zona urbana e a população rural
apresentaram maior prevalência de desnutrição e risco
nutricional.

Não observou-se associação significativa entre os
gêneros para o indicador de P/E,resultados diferentes do
estudo de Krinski et al. (2011), que apresentaram maior
prevalência de excesso de peso entre as meninas. Já
Bernardo et al. (2012) encontraram índices de sobrepeso
e obesidade mais elevado entre os meninos (36,2 %) em
relação as meninas (32,7 %).

Como limitação do estudo pode-se considerar que o
resultado será representativo para o município onde foi
realizada a pesquisa, e a ausência de informações rela-
cionadas ao consumo alimentar das crianças que poderia
ter relação com o estado nutricional.

5. CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo demonstraram que o so-

brepeso e a obesidade estão aumentando com o passar
dos anos em crianças, afirmando o momento de transi-
ção nutricional que vivemos hoje,sendo na maioria dos
casos a obesidade encontrada em crianças da zona rural
e do gênero masculino.
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RESUMO
O presente estudo relacionou o estado nutricional e gênero
com a ingestão dietética de macronutrientes e micronutri-
entes entre 292 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de
idade, de escolas públicas de um município do Rio Grande
do Sul. A maioria das crianças e adolescentes apresentou
ingestão de carboidratos (60,6%), proteínas (81,20%) e
lipídeos (42,5%) dentro do recomendado; enquanto que em
relação aos micronutrientes pesquisados a maioria apre-
sentou consumo abaixo do recomendando, sendo vitamina E
(99,3%), vitamina C (54,1%), zinco (80,1%) e selênio
(91,4%).O baixo consumo de zinco na alimentação foi rela-
cionado significativamente com adolescentes do gênero
feminino e o baixo consumo de lipídeos ao gênero masculi-
no. Já o consumo de carboidratos, proteínas, vitamina C, E
e selênio não apresentaram relação ao gênero, estado nutri-
cional e faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: Macronutrientes, vitaminas, mine-
rais, crianças, adolescentes.

ABSTRACT
The present study related the nutritional status and gender with
dietary intake of macronutrients and micronutrients among 292
children and adolescents aged 6 to 18 years of age, attending
public schools in a municipality of Rio Grande do Sul. Most
children and adolescents showed a dietary intake of carbohy-
drates (60.6%), proteins (81.20%) and lipids (42.5%) within

recommended levels, while in terms of micronutrients most
searched presented consumption below the recommended, with
vitamin E (99.3%), vitamin C (54.1%),  zinc (80.1%) and
selenium (91.4%). The low zinc intake in the diet was asso-
ciated significantly with female adolescents and low intake of
fat to the male gender. The consumption of carbohydrates,
protein, vitamin C, E and selenium had no relation to gender,
nutritional status and age.

KEYWORDS: Macronutrients, vitamins, minerals, children,
teens.

1. INTRODUÇÃO
As deficiências alimentares podem levar ao cresci-

mento e ao desenvolvimento inadequado das crianças,
aumentando sua vulnerabilidade às infecções e gerando
atrasos no processo de maturação do sistema nervoso e
no desenvolvimento mental e intelectual, podendo ser
irreversíveis dependendo da intensidade e da duração da
deficiência (BERNARDI et al., 2011).

A adolescência é uma fase da vida caracterizada por
aumento das necessidades nutricionais e mudança da
composição corporal, sendo que a ingestão energética
adequada é muito importante para o crescimento e para a
manutenção do balanço energético (RODRIGUES et al.,
2010). Para uma efetiva avaliação nutricional, a verifi-
cação do padrão de consumo de alimentos de uma popu-
lação é essencial em muitas pesquisas de nutrição, prin-
cipalmente nos estudos sobre dieta e saúde (BUENO;
CZEPIELEWSKI, 2010).
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A inadequação no consumo de micronutrientes pode
interferir no processo de crescimento e desenvolvimento
de crianças e adolescentes, sendo considerado fator de-
terminante no aparecimento de carências nutricionais
que podem repercutir na vida adulta (FIDELIS; OSÓ-
RIO, 2007). Hábitos alimentares, saudáveis ou não, ad-
quiridos e consolidados na adolescência, possuem forte
potencial de perpetuação na vida adulta (MADRUGA et
al., 2012).

O consumo alimentar de uma dieta saudável ajuda
prevenir um grande número de doenças, principalmente
na infância, sugerindo um efeito protetor da dieta quan-
do há um consumo adequado de todos os grupos de ali-
mentos, em especial, de frutas e verduras, fontes de vi-
taminas e minerais (LUNA et al., 2011).

A produção contínua de radicais livres durante os
processos metabólicos levou ao desenvolvimento de
muitos mecanismos de defesa antioxidante para limitar
os níveis intracelulares e impedir a indução de danos. Os
antioxidantes como vitamina C e a vitamina E são agen-
tes responsáveis pela inibição e redução das lesões cau-
sadas pelos radicais livres nas células. A vitamina C ou
ácido ascórbico é considerado um antioxidante preven-
tivo, uma vez que reage com o oxigênio antes do início
do processo oxidativo e participa do sistema de regene-
ração da vitamina E, sendo de fundamental importância
para manter o potencial antioxidante do plasma (CATA-
NIA; BARROS; FERREIRA, 2009).

Acredita-se que, ao menos parte do benefício de
uma dieta rica em frutas e hortaliças é derivada da vari-
edade de antioxidantes presentes nos vegetais, sendo
fontes de vitamina C, as frutas cítricas, as hortaliças
verdes e vegetais frescos, e, de vitamina E, os óleos ve-
getais, cereais integrais e oleaginosas (SOUZA et al.,
2009).

Existem evidências que a deficiência de vitamina E
pode estar relacionada a patogênese da aterosclerose,
diabetes e alguns tipos de câncer, bem como na modula-
ção da inflamação e resposta imune (GARCIA et al.,
2009). Essa vitamina é extremamente importante nos
estágios iniciais de vida, desde a concepção até o de-
senvolvimento pós-natal da criança porque protege con-
tra os radicais livres (CATANIA; BARROS; FERREIRA,
2009).

O selênio é um micronutriente essencial que, uma
vez incorporado às selenoproteínas, exerce importantes
funções no organismo, participando da defesa antioxi-
dante, do sistema imune e da regulação da função tireoi-
diana (CATANIA; BARROS; FERREIRA, 2009). A
concentração de selênio nos alimentos depende do teor
de selênio do solo e água onde foram cultivados (MA-
HAN; ESCOTT-STUMP, 2010). O zinco é necessário à
reprodução e maturação sexual, na regulação hormonal
da divisão celular, no reparo de tecidos, na resposta i-
mune e no funcionamento das membranas celulares

(VITOLO, 2008). O zinco é essencial para o crescimento,
desenvolvimento e função imunológica (SARNI et al.,
2010).

O consumo insuficiente de micronutrientes está entre
os dez principais fatores de risco para a carga total glo-
bal de doenças em todo o mundo, sendo considerado o
terceiro fator de risco prevenível de doenças e agravos
não transmissíveis (LEÃO; SANTOS, 2012).

O objetivo do presente estudo foi relacionar o estado
nutricional e o gênero com a ingestão dietética de ma-
cronutrientes e antioxidantes naturais em crianças e ado-
lescentes de um município do Rio Grande do Sul.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Estudo transversal realizado em um município de

4.068 habitantes (IBGE, 2010) localizado no Vale do
Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Onde se obteve
um número amostral de 292 crianças e adolescentes do
total de 450 alunos. Os dados foram coletados no mês de
julho de 2012, com crianças e adolescentes matriculados
nas escolas de ensino fundamental e médio, estaduais e
municipais, de ambos os gêneros, entre seis e dezoito
anos, que apresentaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) assinado por um responsável. Fo-
ram excluídos da pesquisa os alunos que não estavam
presentes no momento da coleta dos dados antropomé-
tricos e em um dos dois recordatórios de 24h, além dos
que se recusaram a participar mesmo tendo o TCLE as-
sinado pelo responsável.

No questionário estruturado foram coletadas infor-
mações sobre gênero, idade, peso e estatura. A partir do
peso e da estatura foi calculado o Índice de Massa Cor-
poral (IMC), e este, classificado conforme o indicador de
IMC por idade da Organização Mundial da Saúde (OMS)
(WHO, 2007).

O peso corporal foi aferido através de uma balança
calibrada (Filizola®), com capacidade de 150 kg e pre-
cisão de 100g, ficando o pesquisado em pé e em posição
confortável no centro da balança, descalço e com roupas
leves. Na aferição da altura foi utilizado o estadiômetro
(Wiso®), posicionando o indivíduo em pé, descalço,
com os calcanhares juntos, costas retas e os braços es-
tendidos ao lado do corpo (PINTO et al., 2010).

O recordatório de 24 horas foi realizado em terças,
quartas, quintas e sextas-feiras em dois dias diferentes,
sendo considerada a média de ambos para o resultado
final. O recordatório não foi realizado em segun-
das-feiras, visto que as refeições nos domingo geral-
mente são atípicas se comparado aos demais dias da se-
mana. Este método teve como objetivo definir e quanti-
ficar todos os alimentos e bebidas ingeridos no período
de 24 horas anterior à entrevista, o mesmo é útil quando
se deseja conhecer a ingestão média de energia e nutri-
entes de grupos culturalmente diferentes (FISBERG;
SLATER; MARCHIONI, 2005). O consumo dietético
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foi calculado através do softwareDietWin Profissional
2008.

Os valores de referência para macro e micronutrien-
tes utilizados foram os recomendados pela Dietary Re-
ference Intakes (DRI) 2002, foram utilizados os valores
médios de ingestão por ser um grupo de crianças e ado-
lescentes, a Estimated Average Requirement (EAR) de
acordo com a idade e o gênero. A estimativa de consumo
de macronutrientes como carboidrato e lipídio utilizados
foi a Faixa de Distribuição Aceitável de Macronutrientes,
Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR),
a proteína pela Ingestão Dietética Recomenda-
da,Recommended Dietary Allowances (RDA). Para os
micronutrientes, vitamina C, vitamina D, selênio e o
zinco, onde a EAR ainda não foi estabelecida, foi
utilizado como referências os valores da Ingestão
Adequada, Adequate Intake (AI) (AMA-
YA-FARFAN; DOMENE; PADOVANI, 2001).

Os dados foram analisados pelo software
SPSS versão 13,0 com nível de significância má-
ximo de 5% (p0,05). O Teste Exato de Fisher
foi utilizado com objetivo de verificar se duas
variáveis qualitativas estão significativamente
associadas.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro Universitário UNIVATES
sob o número 41977.

3. RESULTADOS
Tabela 1. Características gerais da amostra investigada, ma-
cronutrientes evitaminas e minerais antioxidantes.
Variável Categoria n %

HC Abaixo do recomendado 34 11,6

Dentro do recomendado 177 60,6

Acima do recomendado 81 27,7

PTN Abaixo do recomendado 51 17,5

Dentro do recomendado 237 81,2

Acima do recomendado 4 1,4

LIP Abaixo do recomendado 113 38,7

Dentro do recomendado 124 42,5

Acima do recomendado 55 18,8

Vitamina E Abaixo do recomendado 290 99,3

Acima do recomendado 2 0,7

Vitamina C Abaixo do recomendado 158 54,1

Acima do recomendado 134 45,9

Zinco Abaixo do recomendado 234 80,1

Acima do recomendado 58 19,9

Selênio Abaixo do recomendado 267 91,4

Acima do recomendado 25 8,6

HC = carboidrato; PTN = proteína; LIP = lipídeo; n = número de casos
em número absoluto; % = percentual.

A Tabela 1 mostra que a maioria das crianças e ado-

lescentes apresentou uma ingestão dietética de carboi-
dratos, proteínas e lipídeos dentro do recomendado, en-
quanto em relação aos micronutrientes vitamina E, vita-
mina C, zinco e selênio, o consumo foi abaixo do reco-
mendado na maioria dos alunosAtravés dos resultados do
teste Exato de Fisher verificou-se que nenhum dos ma-
cronutrientes e vitaminas e minerais antioxidantes esteve
significativamente associada à classificação do Índice de
Massa Corporal e que o estado nutricional que prevale-
ceu foi de eutrofia, conforme Tabela 2.

Tabela 2. Associação dos macronutrientes e vitaminas e minerais
antioxidantes com a classificação do IMC.

IMC = Índice de Massa Corporal; HC = carboidrato; PTN = proteína;
LIP = lipídeo; Vit C = vitamina C; Vit E = vitamina E; n = número de
casos em número absoluto; % = percentual; p0,05 considerado signi-
ficativo; ns = não significativo.

O consumo de lipídeos abaixo do recomendado mos-
trou-se associado ao gênero masculino e o consumo
dentro do recomendado ao gênero feminino (p=0,031),
enquanto que o consumo de zinco abaixo do recomen-
dado esteve associado ao gênero feminino e o consumo
acima do recomendado ao gênero masculino (p=0,008),
conforme descrito na Tabela 3.

Classificação IMC

Eutrofia Sobrepeso Obesidade

Variável Categoria n % n % n % p

HC Abaixo do recomendado 18 11,3 10 11,9 6 13 0,960

Dentro do recomendado 97 61 49 58,3 29 63

Acima do recomendado 44 27,7 25 29,8 11 23,9

PTN Abaixo do recomendado 26 16,4 18 21,4 6 13 0,580

Dentro do recomendado 131 82,4 64 76,2 40 87

Acima do recomendado 2 1,3 2 2,4 - -

LIP Abaixo do recomendado 66 41,5 30 35,7 16 34,8 0,810

Dentro do recomendado 66 41,5 36 42,9 20 43,5

Acima do recomendado 27 17 18 21,4 10 21,7

Vit C Abaixo do recomendado 90 56,6 40 47,6 27 58,7 0,340

Acima do recomendado 69 43,4 44 52,4 19 41,3

Vit E Abaixo do recomendado 158 99,4 84 100 45 97,8 ns

Acima do recomendado 1 0,6 - - 1 2,2

Zinco Abaixo do recomendado 129 81,1 71 84,5 31 67,4 0,066

Acima do recomendado 30 18,9 13 15,5 15 32,6

Selênio Abaixo do recomendado
150 94,3 72 85,7 42 91,3

0,075

Acima do recomendado
9 5,7 12 14,3 4 8,7
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Tabela 3. Associação dos macronutrientes e vitaminas e minerais
antioxidantes com o gênero feminino e masculino.

Variável Categoria

Gênero

P
Feminino Masculino

n % n %

HC Abaixo do recomendado 15 10,1 19 13,2 0,491

Dentro do recomendado 88 59,5 89 61,8

Acima do recomendado 45 30,4 36 25,0

PTN Abaixo do recomendado 28 18,9 23 16,0 0,474

Dentro do recomendado 117 79,1 120 83,3

Acima do recomendado 3 2,0 1 0,7

LIP Abaixo do recomendado 49 33,1 64 44,4 0,031*

Dentro do recomendado 74 50,0 50 34,7

Acima do recomendado 25 16,9 30 20,8

Selênio Abaixo do recomendado 137 92,6 130 90,3 0,535

Acima do recomendado 11 7,4 14 9,7
Vit C Abaixo do recomendado 80 54,1 78 54,2 1,000

Acima do recomendado 68 45,9 66 45,8

Vit E Abaixo do recomendado 148 100,0 142 98,6 ns

Acima do recomendado - - 2 1,4

Zinco Abaixo do recomendado 128 86,5 106 73,6 0,008*

Acima do recomendado 20 13,5 38 26,4

HC = carboidrato; PTN = proteína; LIP = lipídeo; Vit C = vitamina C;
Vit E = vitamina E; n = número de casos em número absoluto; % =
percentual; p0,05 foi considerado significativo(*); ns = não significa-
tivo.

Tabela 4. Cruzamentos com a faixa de idade entre escolares e adoles-
centes.

Variável Categoria

Faixa de Idade

p
Crianças Adolescentes

n % n %

HC Abaixo do recomendado 16 12,1 18 11,3 0,193

Dentro do recomendado 73 55,3 104 65,0

Acima do recomendado 43 32,6 38 23,8

PTN Abaixo do recomendado 23 17,4 28 17,5 0,540

Dentro do recomendado 106 80,3 131 81,9

Acima do recomendado 3 2,3 1 0,6

LIP Abaixo do recomendado 58 43,9 55 34,4 0,230

Dentro do recomendado 50 37,9 74 46,3

Acima do recomendado 24 18,2 31 19,4

Selênio Abaixo do recomendado 124 93,9 143 89,4 0,209

Acima do recomendado 8 6,1 17 10,6
Vit C Abaixo do recomendado 71 53,8 87 54,4 1,000

Acima do recomendado 61 46,2 73 45,6

Vit E Abaixo do recomendado 130 98,5 160 100,0 ns

Acima do recomendado 2 1,5 - -

Zinco Abaixo do recomendado 93 70,5 141 88,1 0,000*

Acima do recomendado 39 29,5 19 11,9

HC = carboidrato; PTN = proteína; LIP = lipídeo; Vit C = vitamina C;
Vit E = vitamina E; n = número de casos em número absoluto; % =
percentual; p0,05 considerado significativo(*); ns = não significativo.

Na Tabela 4 mostra que o consumo de zinco abaixo
do recomendado foi associado aos adolescentes e o con-
sumo acima do recomendado às crianças (p= 0, 000).

4. DISCUSSÃO
O A maioria das crianças e adolescentes avaliados

em nosso estudo apresentou consumo dietético adequado
de carboidratos e proteínas dentro do recomendado pela
DRIs, em ambas as faixas etárias e gêneros, resultado
semelhante ao encontrado por Bertin et al. (2008) na
cidade de São Mateus do Sul, Paraná, com um grupo de
adolescentes, onde 85,7% dos meninos e 85,3% das me-
ninas apresentou consumo adequado de carboidratos e
100% dos meninos e 99,1% das meninas apresentou
consumo de proteína dentro do valor recomendado
(BERTIN et al., 2008).

Em relação ao consumo de lipídeos, o nosso estudo
encontrou diferença significativa (p=0,031) em relação
ao gênero, onde a metade das meninas consumiram lipí-
deos dentro do recomendado e 44,4% dos meninos a-
presentaram um consumo abaixo do ideal, diferente do
estudo realizado por Chiarelli et al. (2011) onde os ado-
lescentes de ambos os gêneros consumiam lipídios aci-
ma do valor adequado (CHIARELLI; ULBRICH; BER-
TIN, 2011). No estudo de Kazapi et al. (2001) consta-
tou-se que a prevalência de adolescentes que apresenta-
ram baixo consumo lipídico foi maior entre os do gênero
masculino, em relação ao gênero feminino, corroborando
com o presente estudo (KAZAPI et al., 2001).

A associação dos macronutrientes com o estado nu-
tricional classificado através do IMC não apresentou
diferença significativa em nosso estudo, demonstrando
que a maioria das crianças e adolescentes encontram-se
eutróficos, resultado semelhante ao estudo realizado por
Becker Delwing et al. (2010), na cidade de Estrela, Rio
Grade do Sul (BECKERDELWING; REMPEL; DAL
BOSCO, 2010) e Ruviaro et al. (2008), em Guarapuava,
Paraná (RUVIARO; NOVELLO; QUINTILIANO,
2008).

O presente estudo verificou que a maioria das crian-
ças e adolescentes ingerem vitamina C abaixo do reco-
mendado, semelhante a estudos anteriores (SILVA et
al.,2010; BONI et al., 2010). A vitamina C é uma impor-
tante vitamina hidrossolúvel que é absorvida no intestino
delgado e junto com com a vitamina E exercem papel
antioxidante, prevenindo os radicais livres (BONI et al.,
2010). A deficiência de vitamina C leva ao escorbuto,
doença que os sintomas clássicos incluem hemorragias,
gengivas edemaciadas e inflamadas, levando à perda de
dentes, feridas que não cicatrizam devido à diminuição
na síntese do colágeno e infecções secundárias (COSTA
et al., 2001). As fontes mais conhecidas e utilizadas de
vitamina C são as frutas cítricas, que atuam como antio-
xidante, protegendo o organismo contra a ação dos radi-
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cais livres, ajudando a manter a estrutura dos ossos e dos
vasos sanguíneos e reduzir a duração de infecções e vi-
roses (BORGES et al., 2007).

Luna et al. (2011) observou em seu estudo que 75%
das crianças na faixa etária de 9 a 10 anos apresentaram
consumo médio de vitamina E inferior à necessidade
média estimada pela EAR. Nas crianças de 4 a 8 anos,
apesar do consumo médio apresentar-se adequado, se-
gundo a EAR, 59,57% das crianças tiveram baixo con-
sumo de vitamina E (LUNA et al., 2011). Em nosso es-
tudo os resultados de consumo de vitamina E também
foram abaixo do recomendado em 98,5% das crianças e
em 100% dos adolescentes. Boni et al. (2011) afirma que
vitamina E ocorre naturalmente em alimentos de origem
vegetal, principalmente nos vegetais verde-escuros, nas
sementes oleaginosas, nos óleos vegetais e no germe de
trigo, além de estar presente em alimentos de origem
animal, como gema de ovo e fígado. O consumo inade-
quado de vitamina E está relacionado com o desenvol-
vimento e a progressão das doenças crônicas
não-transmissíveis (BONI et al., 2010).

Em relação à ingestão de zinco foi observado um
consumo abaixo do recomendado na maioria dos pes-
quisados, resultados semelhantes aos encontrados por
Silva et al. (2010) onde a média de ingestão de zinco foi
inferior à recomendação nos indivíduos de ambos os
sexos do grupo etário de 9 a 15 anos (SILVA et al., 2010),
assim como no estudo de Borges  et al. (2007) realiza-
do na região metropolitana do Rio de Janeiro (BORGES
et al., 2007). Sabe-se que essa deficiência tem papel de-
terminante no crescimento e no sistema imunológico,
principalmente na redução de infecções, como pneumo-
nia e diarreia, sendo as principais fontes alimentares, as
ostras, carnes, fígado, especiarias e farelo de trigo.

A deficiência de zinco é mais prevalente em países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e se acentua
em populações que consomem poucos alimentos de ori-
gem animal, uma das principais fontes de zinco (SARNI
et al., 2010). O nosso estudo mostrou que a maioria das
crianças pesquisadas não ingere a quantidade recomen-
dada de selênio, assim como no estudo de Alves et al.
(2012) que mostrou que a baixa ingestão deste mineral
altera a função tireoidiana, interferindo nas concentra-
ções dos hormônios T3 eT4 e que as baixas concentra-
ções de selênio podem levar ao nanismo e a deformação
das articulações (ALVES et al., 2012).

O selênio também faz parte da enzima antioxidante,
que atua no interior da célula convertendo os compostos
tóxicos, produzindo efeito protetor do sistema imunoló-
gico e a redução de radicais livres que impedem seus
efeitos danosos ao organismo, conforme estudo de Pan-
ziera et al. (2011) sendo que para diminuir os riscos da
deficiência de selênio é importante que os indivíduos
consumam diariamente alimentos fontes deste mineral
como carnes, ovos, leite, cereais e oleaginosas (PAN-

ZIERA et al., 2011).

5. CONCLUSÃO
O baixo consumo de zinco na alimentação esteve re-

lacionado significativamente com adolescentes do gêne-
ro feminino e o baixo consumo de lipídeos ao gênero
masculino. Já o consumo de carboidratos, proteínas,
vitamina C,Eeo selênio não apresentaram relação ao
gênero, estado nutricional e faixa etária.
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RESUMO
Analisar o estado nutricional, circunferência da cintura e
ingestão dietética e sua possível relação com o turno de
trabalho de trabalhadores de uma empresa alimentí-
cia.Estudo transversal com 76 funcionários, destes 45
(59,2%) e 31 (40,8%) trabalhadores diurnos e noturnos,
respectivamente e 21(27,6%) e55 (72,4%) do gênero femi-
nino e masculino, respectivamente. Foi utilizado um ques-
tionário estruturado e aferido peso, estatura e circunferên-
cia da cintura. O nível de significância adotado foi de 5%
(p<0,05). A média da circunferência da cintura mostrou-se
significativamente maior (<0,001) entre os homens, a média
do índice de massa corporal e peso foi significativamente
(p<0,017) maior nos trabalhadores noturnos. A ingestão de
proteínas apresentou-se (p=0,003) maior nos noturnos e os
ácidos graxos saturados, se apresentaram (p=0,062) maio-
res nos diurnos. O peso e o índice de massa corporal foram
significativamente maiores entre os trabalhadores noturnos,
assim como a média de ingestão de proteínas, enquanto que
a ingestão de ácidos graxosfoi maior entre os trabalhadores
diurnos.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalhadores, circunferência da
cintura, estado nutricional, consumo alimentar.

ABSTRACT
This study aimed to analyze the nutritional status, waist cir-
cumference and dietary intake and its relation to the workers
work shift of a food company. It was a transversal study with
76 employees, of these 45 (59.2%) and 31 (40.8%) day and
night workers, respectively, and 21 (27.6%) and 55 (72.4%)
females and males, respectively. It was used a question-
naire of structured and measured weight, height and waist cir-
cumference. The significance level was 5% (p<0.05). The av-
erage waist circumference was significantly higher (<0.001)
among men, the mean body mass index and weight was signif-
icantly (p<0.017) higher in night workers. Protein intake
showed up (p=0.003) higher in night workers and saturated
fatty acids, performed (p=0.062) higher in the day-

time workers. The weight and body mass index were signifi-
cantly higher among night shift workers, as well as the average
intake of protein, while the fatty acid intake was higher among
day workers.

KEYWORDS: Workers, waist circumference, nutricional
status, food consumption.

1. INTRODUÇÃO
A saúde do trabalhador pode ser influenciada por di-

ferentes aspectos que podem incidir sobre sua saúde,
seja no ambiente fabril ou em outros setores da atividade
produtiva. A questão da alimentação se destaca, por ser
reconhecida como uma dimensão da vida humana im-
prescindível para a sobrevivência básica (ARAÚJO et al.,
2010).

A doença cardiovascular é considerada no mundo a
principal causa de morte e invalidez. Apesar da queda na
proporção de mortes ocorridas por doença cardiovascu-
lar em países desenvolvidos nas últimas décadas, os ín-
dices têm crescido em números elevados nos países de
baixa e média renda. Tem-se estabelecido uma relação
positiva entre as manifestações cardiovasculares, os fa-
tores genéticos, ambientais e de estilo de vida (OLIVA et
al, 2011). Entre as doenças cardiovasculares destaca-se a
doença arterial coronariana (DAC) que é multifatorial.

Os fatores de risco podem ser divididos em duas ca-
tegorias: fatores de riscos modificáveis (ambientais e
comportamentais), como o tabagismo, colesterol, hiper-
tensão arterial sistêmica, inatividade física, diabetes,
obesidade, estresse e obesidade abdominal; e fatores de
risco não modificáveis (genéticos e biológicos), sendo
estes, hereditariedade, gênero e idade. Diferentes fatores
estão relacionados aos elevados riscos cardiovasculares,
quanto maior os fatores de riscos presentes, maiores as
probabilidades de eventos cardiovasculares no futuro
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(CORREIA et al., 2010).
Osriscos não modificáveis como a prática irregular

de atividade física, a má alimentação, a obesidade e o
tabagismo, foram agravados pelos avanços tecnológicos
com o passar do tempo, acarretando em maior risco do-
enças cardiovasculares (EYKEN et al., 2009).

Estudos evidenciam que os trabalhadores noturnos
têm 40% mais risco de serem acometidos por Doença
cardiovascular (DCV), comparados com aqueles que
trabalham somente durante o dia. Nos países industriali-
zados 22% da população são trabalhadores noturnos
(LEE; MCCANN; MESSENGER, 2007).

Existe uma parcela da população economicamente
ativa que, além de trabalhar mais que o número de horas
semanais previstas em lei, ainda o faz em horário notur-
no. Os efeitos psicológicos e físicos à saúde do traba-
lhador decorrentes das mudanças nas relações de traba-
lho no contexto da globalização, e a necessidade de
produção constante são fatores que prejudicam a saúde
do trabalhador. Ocorrem prejuízos na saúde dos traba-
lhadores noturnos, como alterações cardiovasculares,
metabólicas, distúrbios no sono, cansaço, problemas nos
relacionamentos familiares, interação nos locais de tra-
balho e nas funções cognitivas (SOUZA et al., 2012). Os
trabalhadores do turno da noite normalmente consomem
refeições ricas em carboidratos e lipídios, optando por
refrigerantes e estimulantes como cafeína e chás. Desta
forma, os problemas gastrointestinais tornam-se comuns,
pois durante a noite há uma diminuição no suco gástrico
necessário para a digestão, o que causa azia, inchaço e
dor abdominal (LOPES; TOIMIL, 2011).

A glândula pineal do corpo humano é responsável
pela produção do hormônio melatonina. A luz, recebida
pelas retinas, “sinaliza” que a noite está chegando, então
ocorre um aumento da produção da melatonina. Desta
maneira, iniciam as alterações da secreção hormonal na
leptina e cortisol, variações de temperatura, ciclo de so-
no/vigília, mudanças bioquímicas, como nível de glicose,
colesterol e outras substâncias. Estas alterações variam
de acordo com o ritmo corporal de cada indivíduo (se ele
funciona melhor de manhã, os matutinos, ou se à noite
os vespertinos). Os níveis de leptina reduzidos à noite
contribuem para a redução dos impulsos da fome notur-
na que interrompem o sono, entretanto o aumento dos
níveis de cortisol pode estar associado ao estresse pre-
sente nos indivíduos como a Síndrome do Comer No-
turno (SCN). Essa síndrome causa nos indivíduos níveis
de insulina e glicose elevados a noite e diminuídos pela
manhã, aumentando o risco de desenvolvimento de dia-
betes tipo II (SOUZA et al., 2012).

Alguns autores relatam que o trabalho noturno pode
levar ao maior consumo de lipídios saturados nas refei-
ções, menor quantidade de carboidratos complexos, fi-
bras, e maior ingestão de açúcar, comparados com tra-
balhadores do turno diurno. A prevalência de distúrbios

no metabolismo dos lipídios é comum, altos níveis de
lipídios estão associados aos horários das refeições, que
normalmente são realizadas a noite e na madrugada,
elevando as taxas de colesterol total, LDL colesterol
(LOPES; TOIMIL, 2011).

O objetivo do estudo é analisar o estado nutricional,
circunferência da cintura e ingestão dietética e sua pos-
sível relação com o turno de trabalho de trabalhadores de
uma empresa alimentícia.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, que foi desenvol-

vido com funcionários de uma empresa alimentícia, no
interior do Vale do Taquari.

Para participar do estudo, os funcionários de ambos
os gêneros deveriam ter entre 20 e 59 anos de idade e
estarem devidamente registrados como trabalhadores da
empresa. Os funcionários que atendiam a esses critérios
foram convidados pela pesquisadora a participar volun-
tariamente da pesquisa, no período de fevereiro a março
de 2014, totalizando 90 participantes. Destes foram ex-
cluídos aqueles trabalhadores que foram desligados da
empresa no decorrer da coleta de dados e não consegui-
ram concluir todas as etapas da pesquisa ou que preferi-
ram desistir em alguma etapa. Assim, a amostra final da
pesquisa foi composta por 76 trabalhadores.

A pesquisa foi dividida em três etapas, na primeira
etapa foi aplicado um recordatório de 24 horas, junta-
mente com a antropometria que aferiu peso, estatura e
CC. Na segunda etapa foi aplicado o segundo recordató-
rio de 24 horas. Na terceira e última etapa foi realizado o
cálculo dos recordatórios no software Dietwin 2008.

A pesquisadora aplicou os recordatórios de 24 horas
indagando a cada participante o que ingeriram no dia
anterior, especificando as quantidades consumidas atra-
vés de medidas caseiras, com apresentação de tamanhos
de colheres, copos, pegadores e conchas, para que os
participantes pudessem relatar com clareza as quantida-
des de cada tipo de alimento consumido. Acrescentando
os horários e o local onde os alimentos foram consumi-
dos. O recordatório de 24 horas é um método no qual o
participante relata detalhadamente os alimentos consu-
midos no dia anterior à entrevista, iniciando pelo desje-
jum até a ceia, incluindo os alimentos consumidos den-
tro e fora do domicílio. Com este recordatório alimentar
foi possível avaliar as quantidades dietéticas consumidas
pelos participantes. Os recordatórios de 24 horas foram
aplicados em dias distintos com cada participante, na
segunda e na sexta feira. Os recordatórios foram calcu-
lados no software Dietwin e a média dos dois dias foi
utilizada para análise de ingestão dos macronutrientes
(Carboidratos, lipídios e proteínas e dos micronutrientes
(Fibras, ácido fólico e vitaminas A, B, C e D).

A medida do peso foi realizada com uma balança di-
gital com peso máximo 150 kg (Cadence®), com o parti-
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cipante descalço e sem peças de roupa pesadas (como
casacos, por exemplo). A medida da estatura foi realiza-
da com o auxílio de trena antropométrica de 2 metros
(Cescorf®) com o participante em posição ereta, pés a-
proximados e voltados para frente observando a ausência
de rodapé, cabeça ereta e membros superiores alinhados
ao longo do corpo. A circunferência da cintura foi aferi-
da com trena antropométrica de 2 metros (Cescorf®). O
índice de massa corporal (IMC) foi calculado com o
peso e altura seguindo a fórmula IMC = peso (kg) / altu-
ra2 (cm). Os pontos de corte utilizados foram: baixo peso
<18,5 Kg/m2, normal 18,5 a 24,9 Kg/m2 sobrepeso 25,0
a 29,9 Kg/m2, obesidade grau I 30,0 a 34,9 Kg/m2, obe-
sidade grau II 35,0 a 39,9 Kg/m2 ou obesidade grau III >
ou igual a 40 Kg/m2. (OMS, 1997).

A variável de risco cardiovascular foi calculada a
partir da aferição da CC que tem objetivo de avaliar a
adiposidade abdominal em função de associação com
doenças crônicas. A CC foi mensurada conforme reco-
mendações padronizadas, no total, foram realizadas três
medidas da CC, sendo que a média delas foi considerada
valor definitivo para a análise dos dados. Uma trena an-
tropométrica foi colocada ao redor do indivíduo em um
plano horizontal, posicionando-a no ponto mais estreito
do tronco entre a crista ilíaca e a parte inferior das cos-
telas. Posteriormente, a CC foi categorizada segundo os
padrões feminino e masculino, respectivamente: > 80 cm,
risco aumentado, > 88 risco muito aumentado e > 94 cm,
risco aumentado, >102, risco muito aumentado (WHO,
1998) A idade e o gênero foram auto referidas pelo par-
ticipante.

O tabagismo e a demanda de horas dormidas por dia
foram avaliados por um questionário estruturado, na
primeira etapa da pesquisa. Os pesquisados foram classi-
ficados como: fumante, ex-fumante e nunca fumou, em
relação ao tabagismo e como: 4 a 5 horas, 6 a 7 horas e 8
a 9 horas, em relação às horas de sono.

A coleta de dados foi realizada em uma sala privativa,
localizada junto ao refeitório da empresa. Como instru-
mento para coleta de dados foram utilizados dois recor-
datórios de 24 horas e um questionário estruturado com
questões sobre tabagismo, horas médias de sono diário,
idade e turno de trabalho.

A variável de exposição foi o turno de trabalho, o pe-
ríodo do dia em que o participante exercia suas ativida-
des laborais, que foi categorizado em: diurno (entre 7h e
19h) e noturno (entre 19h e 7h).

Esta pesquisa foi realizada de acordo com os precei-
tos da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde que regulamenta pesquisas realizadas com seres
humanos e aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa
em seres humanos (COEP) do Centro Universitário U-
nivates de Lajeado, pelo parecer n° 495.329. Os partici-
pantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), permanecendo uma via com parti-

cipantes e outra com a pesquisadora.
Os dados foram analisados no programa SPSS, ver-

são 20.0. O nível de significância adotado foi de 5 % (p
< 0,05). Foram realizadas estatísticas univariadas descri-
tivas (médias, desvio-padrão e frequências) e bivariadas
(teste t de Student para uma amostra, t de Student para
amostras independentes e teste U de Mann-Whiney).
Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar
se as variáveis seguiam a distribuição normal. O teste t
de Student para amostras independentes e o teste de
Mann-Whiney foram aplicados para comparar os gêneros
e os indivíduos segundo o turno de trabalho, e o teste t
de Student para uma amostra foi aplicado para comparar
o consumo alimentar de macronutrientes, colesterol,
fibras e vitaminas com a ingestão média recomendada
segundo a idade e o gênero.

3. RESULTADOS
Do total de trabalhadores estudados, a maioria 45

(59,21 %) era do turno diurno e do gênero masculino 55
(72,4 %).

As características gerais da amostra são descritas na
Tabela 1.

Tabela 1. Características gerais da amostra

Variáveis categóricas [n 76] n %

Gênero
Masculino 55 72,4
Feminino 21 27,6
Tabagismo
Sim 12 15,8
Não 27 35,5
Nunca 37 48,7
Índice de Massa Corporal
Baixo Peso 5 6,6
Eutrofia 34 44,7
Sobrepeso 28 36,8
Obesidade 9 11,8
Turno de Trabalho
Diurno 45 59,2
Noturno 31 40,8
Horas de sono diárias
4 a 5 horas 9 11,8
6 a 7 horas 66 86,8
8 a 9 horas 1 1,3

Frequências descritas em percentuais (%).

No estudo atual a relação de tabagismo entre os tur-
nos apresentou os seguintes resultados 34,37% dos tra-
balhadores noturnos eram fumantes em relação a 2,22%
dos diurnos. Entre os ex-fumantes o número mostrou-se
parecido entre os dois grupos, 34,37 % nos trabalhadores
noturnos, para 37,7 % nos diurnos. Contudo o número de
não fumantes se apresentou significativamente maior
60% nos trabalhadores diurnos para 31,25 % nos notur-
nos.
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Na Tabela 2, é apresentada a comparação entre os
gêneros quanto à idade, ao perfil antropométrico e ao
consumo alimentar. A idade, o peso e a circunferência da
cintura foram significativamente maiores entre os ho-
mens.

Tabela 2. Valores médios de parâmetros antropométricos e de consumo
alimentar da amostra

Tabela 3. Comparação do estado nutricional e do consumo alimentar
conforme o turno de trabalho

Turno de Trabalho

[n 76]
Diurno

Média ± DP
[n 45]

Noturno
Média ± DP

[n 31]
p

Peso (kg) 70,73 ± 13,63 79,66 ± 9,62 0,002
IMC (kg/m²) 24,38 ± 4,28 26,30 ± 2,54 0,017
CC(cm) 83,20 ± 10,98 85,93 ± 7,17 0,193
Calorias (kcal) 1723,57 ± 474,40 1935,16 ± 456,88 0,056
CHO (%) 51,93 ± 6,98 52,38 ± 5,95 0,770
PTN (%) 17,27 ± 4,06 20,14 ± 4,08 0,003
LIP (%) 30,41 ± 7,44 27,43 ± 5,56 0,062
AGS (g) 23,51 ± 11,43 15,36 ± 5,06 <0,001
AGP (g) 9,59 ± 7,50 9,50 ± 5,23 0,954
AGM (g) 16,96 ± 8,55 16,00 ± 5,30 0,579
Colesterol (mg) 251,14 ± 155,32 198,75 ± 58,12 0,043
Fibras (g) 14,49 ± 5,34 14,15 ± 4,94 0,782
Vitamina C (mg) 56,91 ± 30,54 50,15 ± 20,40 0,251
Vitamina E (mg) 9,85 ± 13,30 11,91 ± 7,64 0,395
Vitamina A (mg) 329,70 ± 229,36 336,67 ± 140,92 0,870
Vitamina D (mg) 1,64 ± 1,88 1,05 ± 0,89 0,072
Ácido fólico (mg) 86,03 ± 43,46 95,94 ± 36,05 0,299
DP = Desvio Padrão; Índice de Massa Corporal (IMC) = peso em Kg dividido
pela altura em metros ao quadrado; CC j= Circunferência da cintura em cm.
CHO = Carboidratos; PTN = Proteínas; LIP = Lipídeos; AGS, AGP e AGM =
Ácidos Graxos Saturados, Poliinsaturados e Monoinsaturados, respectiva-
mente. Teste t de Student (variáveis paramétricas) ou teste de Mann-Whitney
(variáveis não-paramétricas) para comparação entre os gêneros, considerando
significativo p<0,05 (5%).

Quanto ao consumo alimentar, a amostra não apre-

sentou diferenças significativas entre os gêneros.
Na Tabela 3, é apresentada a comparação do estado

nutricional entre os trabalhadores diurnos e noturnos. O
peso e o IMC foram significativamente maiores entre os
trabalhadores do turno da noite. A circunferência da cin-
tura também foi maior, no entanto a diferença não foi
significativa.

Quanto ao consumo alimentar de macronutrientes,
houve inadequação do consumo de proteínas, que es-
teve significativamente acima do percentual recomen-
dado (p < 0,001). O consumo de colesterol foi signifi-
cativamente maior que a recomendação (p = 0,045). O
consumo de fibras foi significativamente menor ao
recomendado em ambos os gêneros (p < 0,001). E o
consumo de vitaminas esteve inadequado (significati-
vamente abaixo da RDA) para todas as vitaminas ava-
liadas: C, A, D, E e Ácido Fólico (p < 0,001). As mé-
dias de consumo, valores de recomendação e valor de
significância das comparações (p) podem ser conferi-
dos na Tabela 4.

Tabela 4. Comparação do consumo alimentar de macronutrientes,
vitaminas e minerais com a ingestão média recomendada segundo o
gênero e idade

4. DISCUSSÃO
Com relação ao Índice de Massa Corporal (IMC),

Berleze (2013), observou uma média geral de IMC de
26,8 Kg/m2, resultado semelhante ao estudo de Boclin e
Blank (2010), que encontrou 27,7 Kg/m2. O estudo de
Vilarinho e Lisboa (2010) encontrou 55% de trabalha-
dores com IMC ≥ 25 kg/m². Nas citações acima, foram

Média (DP)
Geral
[n 76]

Média (DP) ♀
[n 21]

Média (DP) ♂
[n 55] P

Idade (anos) 37,92 ± 8,23 31,10 ± 9,07 40,53 ± 6,21 <0,001
Peso (kg) 74,37 ± 12,86 64,85 ± 13,19 78,01 ± 10,81 <0,001
IMC (kg/m²) 25,16 ± 3,77 23,81 ± 4,61 25,68 ± 3,30 0,053
CC (cm) 84,31 ± 9,65 75,52 ± 9,69 87,67 ± 7,29 <0,001
Calorias (kcal) 1809,87 ± 475,90 1760,31 ±

446,73
1828,80 ±
489,21

0,578

CHO (%) 52,12 ± 6,54 52,27 ± 6,03 52,06 ± 6,78 0,900
PTN (%) 18,44 ± 4,28 18,22 ± 3,10 18,52 ± 4,68 0,783
LIP (%) 29,20 ± 6,86 29,20 ± 6,31 29,20 ± 7,11 0,997
AGS (g) 20,19 ± 10,16 18,34 ± 7,10 20,89 ± 11,08 0,626
AGP (g) 9,56 ± 6,63 8,63 ± 5,50 9,91 ± 7,02 0,329
AGM (g) 16,57 ± 7,37 15,07 ± 4,60 17,14 ± 8,15 0,638
Colesterol (mg) 229,77 ± 127,16 194,74 ± 58,25 243,15 ±

143,36
0,172

Fibras (g) 14,35 ± 5,15 13,10 ± 3,94 14,83 ± 5,50 0,486
Vitamina C (mg) 54,15 ± 26,92 48,04 ± 22,74 56,49 ± 28,19 0,224
Vitamina E (mg) 10,69 ± 11,32 10,87 ± 12,95 10,62 ± 10,76 0,857
Vitamina A (mg) 332,54 ± 197,02 341,42 ± 187,91 329,16 ±

201,98
0,534

Vitamina D (mg) 1,40 ± 1,57 1,67 ± 2,15 1,30 ± 1,30 0,450
Ácido fólico (mg) 90,07 ± 40,64 89,96 ± 32,76 90,11 ± 43,55 0,989
DP = Desvio Padrão; ♀ = Gênero Feminino; ♂ = Gênero Masculino; Índice de Massa
Corporal (IMC) = peso em Kg dividido pela altura em metros ao quadrado; CC = Circun-
ferência da Cintura em cm; CHO = Carboidratos; PTN = Proteínas; LIP = Lipídeos; AGS,
AGP e AGM = Ácidos Graxos Saturados, Poliinsaturados e Monoinsaturados, respectiva-
mente. Teste t de Student (variáveis paramétricas) ou teste de Mann-Whitney (variáveis
não-paramétricas) para comparação entre os gêneros, considerando significativo p<0,05
(5%).

Variáveis [n 76] Média ± DP
Recomen-

dação p

Macronutrientes

Carboidratos (%) 52,12 ± 6,54 45 a 65 0,254
Proteínas (%) 18,44 ± 4,28 10 a 15 <0,001
Lipídeos (%) 29,20 ± 6,86 20 a 35 0,311

Colesterol (mg)
Gêneros feminino e
masculino

229,77 ± 127,16 200 0,045

Fibras (g)
Gênerofeminino 13,10 ± 3,94 25 <0,001
Gênero masculino 14,83 ± 5,50 38 <0,001

Vitamina C (mg)
Gênero feminino 48,04 ± 22,74 75 <0,001
Gênero masculino 56,49 ± 28,19 90 <0,001
Vitamina A (mcg)
Gênero feminino 341,42 ± 187,91 700 <0,001
Gênero masculino 329,16 ± 201,98 900 <0,001
Vitamina D (mcg)
Gêneros feminino e
masculino

1,40 ± 1,57 15 <0,001

Vitamina E (mg)
Gêneros feminino e
masculino

10,69 ± 11,32 15 0,001

Ácido Fólico (mcg)
Gêneros feminino e
masculino

90,07 ± 40,64 400 <0,001

Teste t de Student para uma amostra para comparação entre as médias de
consumo e a média de ingestão preconizada segundo as Dietary Reference
Intakes (DRIs), considerando significativo p<0,05 (5%).
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obtidos resultados superiores ao do presente estudo.
No estudo de Boclin e Blank (2010), foi observada

diferença significativa (p = 0,001)entre as médias de
IMC do gênero feminino 28,4 kg/m2 (sobrepeso) e mas-
culino 26,2kg/m2 (sobrepeso), assim comoo estudo de
Mesquita e Mesquita (2013) que apresentou resultado
semelhante, obtendo também um IMC superior nas mu-
lheres, sendo25,26 kg/m² (sobrepeso), enquanto o IMC
dos homens foi de 24,67kg/m² (eutrófico). Os resultados
acima descritos diferem do presente estudo, que não
observou diferença significativa entre os gêneros, e ob-
servou médias de IMC inferiores em ambos os gêneros.

Em relação ao turno de trabalho, no presente estudo
o IMC apresentou-se superior entre os trabalhadores
noturnos resultado semelhante ao estudo de Silveira et al.
(2013), que demonstraram uma relação significativa
entre IMC e os turnos de trabalho, sendo que dos traba-
lhadores diurnos, 42,7% e 39,42% apresentavam sobre-
peso e obesidade, respectivamente e entre os trabalha-
dores noturnos 57,1% e 57,3% apresentavam sobrepeso
e obesidade, respectivamente.

Outro índice antropométrico analisado no presente
estudo foi a média da CC, que apresentou-se significati-
vamente maior entre os homens em relação às mulheres,
resultados diferente ao encontrado no estudo de Azevedo
(2014), no qual entre as mulheres (81,6 %) foi encon-
trado maior prevalência de CC elevada do que entre os
homens (56,3 %).

Não se observou diferença significativa (p = 0,176)
entre os turnos de trabalho quanto ao valor de CC, resul-
tado semelhante ao achado de Pimenta (2012).

No presente estudo quando analisadas as caracte-
rísticas nutricionais dos trabalhadores, as médias se a-
presentaram em 1.723,57 calorias, divididas em 52,12 %
de carboidratos, 18,44 % de proteínas e 29,20 % de lipí-
dios no dia todo. Já no estudo de Mesquita e Mesquita
(2013), apresentou-se um valor médio de 1.643,06 calo-
rias por almoço dos funcionários, dividido em 24,51 %
de carboidratos, 51,37 % de proteínas e 24,11 % de lipí-
dios. Entretanto no estudo de Strasburg e Redin (2014),
encontrou-se uma média de ingestão de carboidratos
inferior ao atual estudo, enquanto em relação aos lipídios
este valor foi superior ao atual estudo.

A organização do trabalho noturno e em turnos, em-
bora não possa ser responsabilizada diretamente pelo
estado nutricional dos trabalhadores, afeta o consumo
alimentar adequado destas pessoas, havendo uma osci-
lação no consumo de energia, macro nutrientes e no nú-
mero de refeições. Foi observado que há uma relação
entre o controle da ingestão alimentar e sono, onde o-
corre um aumento do hormônio grelina,que é orexígeno
e após a privação e restrição de sono. Isso indica que a
falta de sono pode levar ao aumento da fome (MORAIS
et al., 2013).

As médias de ingestão de lipídios e carboidratos não

apresentaram diferença significativa em relação aos tur-
nos de trabalho, entretanto as proteínas, o colesterol (p =
0,043) e as gorduras saturadas, demonstraram diferenças
significativas entre os turnos, sendo que a média do
consumo de proteína noturna foi de 20,14 % e da diurna
17,27 %, de colesterol diurnos de 251,14 mg e noturno
de 198,75 e de gorduras saturadas noturno 15,36g e di-
urnos 23,51g,assim como no estudo de Brito et al.
(2014). Entretanto o resultado das médias de ingestão de
proteína diurna foi de 97,14 % e a noturna de 100 %, os
lipídios ficaram com 77,41 nos trabalhadores diurnos e
73,13 nos que laboram à noite, e os carboidratos se a-
presentaram com 69,89% no diurno e 67,16 no noturno.

No atual estudo a média de ingestão de fibras foi sig-
nificativamente maior (p < 0,001) entre o gênero mascu-
lino (14,83 g) em relação ao no gênero feminino (13,10
g), resultado semelhante ao estudo de Selem et al. (2014)
que também apresentaram resultado significativo (p <
0,04) em relação ao consumo de fibras que se apresentou
nos recordatórios de 24 horas.

No estudo de Ramos et al. (2013) o colesterol a-
presentou-se significativo (p < 0,01) estando dentro do
recomendado pelas DRIs, sendo que a média de consu-
mo foi de (186,01 mg/dl), resultado diferente ao presente
estudo que demonstrou médias de consumo  significa-
tivamente maiores (p < 0,045) em relação ao preconiza-
do pelas DRIS.

No presente estudo a média da ingestão das vita-
minas A e D, C, E e ácido fólico apresentarem-se signi-
ficativamente inferiores aos valores recomendados pelas
DRIs, para ambos os gêneros. O consumo médio de vi-
tamina A (341,42 ± 187,91 mg) mostrou-se abaixo do
valor diário recomendado que é de 700μg para mulheres
e 900μg para homens, resultado inferior ao encontrado
por Ramos et al. (2013).

Fator importante para o risco de doenças cardio-
vasculares é o tabagismo, o qual também é considerado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o
mais importante fator de risco evitável de morbimortali-
dade. A intervenção sobre o tabagismo, além de prevenir
o desenvolvimento da doença cardiovascular, permite
importante redução de morbimortalidade, determinando
melhor e maior sobrevida dos indivíduos que param de
fumar, de ambos os sexos, e em qualquer faixa etária
(OLIVA; PAZ; SOUZA, 2011). No presente estudo en-
controu-se 15,8 % de fumantes, resultado superior a
Costa et al. (2012), que encontraram10,6 %,e inferior ao
estudo de Rombaldi et al.(2014), que encontraram
28,4% de fumantes ativos. Entretanto, no atual estudo,
encontrou-se 35,5 % de ex-fumantes, tendo possível
influência da conscientização pela empresa do não uso
da nicotina, resultados superiores aos 22,2% encontrados
por Rombaldi et al. (2014).

Atualmente grande parte da população é fumante, e
estudos relatam que o tabagismo se sobressai entre os
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trabalhadores noturnos (WANG et al., 2011) corrobo-
rando com o resultado do presente estudo, onde 34,37%
dos trabalhadores noturnos e 2,22% dos diurnos eram
fumantes. O tabagismo aumenta o risco cardiovascular
devido à degradação que a nicotina causa à saúde, agra-
vando ainda mais os riscos já existentes (WANG et al.,
2011).

Em relação às horas dormidas pelos trabalhadores,
no presente estudo, a maioria dorme em média de 6 a 7
horas por dia (86,8 %) e 11,8 % dormem em torno de 4 a
5 horas, e uma minoria (1,3 %) dorme em torno de 8 a 9
horas diárias, independentemente do turno de trabalho.
Já no estudo de Marqueze, Silva e Moreno (2009), a
maioria dos trabalhadores (52,7 %), costuma dormir
menos de 7 horas por dia e 36,8 % dormem em média 6
a 7 horas por dia, eo restante (10,5 %) dos trabalhadores
dorme de 5 a 6 horas por dia.

No presente estudo destaca-se como ponto forte a u-
tilização de dois recordatórios de 24he a amostra ter sido
homogênea em relação aos participantes por turno de
trabalho. E apresentou limitações em relação ao tamanho
amostral ter sido escolhida por conveniência.

5. CONCLUSÃO
O presente estudo demonstrou que a média de peso e

IMC foram significativamente maiores entre os traba-
lhadores noturnos, diferença não encontrada em relação
a média da CC.As médias de idade, CC, e peso apresen-
taram resultados significativamente superiores nos ho-
mens em relação as mulheres.

A média da ingestão de proteínas foram superiores às
recomendações das DRIS, enquanto que a ingestão de
carboidratos e lipídios foi inferior. Entretanto, as médias
de ingestão de vitaminas A, C, D, E, Ácido Fólico e fi-
bras apresentaram-se inferiores aos preconizados.

A média de ingestão de ácido graxo saturado e co-
lesterol foi significativamente maior entre os trabalha-
dores diurnos, já a ingestão de proteínas foi maior nos
trabalhadores do turno da noite.

O tabagismo apresentou-se com índices maiores nos
trabalhadores noturnos, porém os ex-fumantes e não
fumantes apresentaram índices superiores nos trabalha-
dores diurnos. A maioria dos trabalhadores de ambos os
turnos dormiam de 6 a 7 horas diárias.
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RESUMO
Em casos de discrepâncias esqueléticas, tais como
má-oclusão de Classe III, a melhor solução é a prevenção
ou o tratamento precoce, evitando tratamentos invasivos,
onerosos e traumáticos na fase adulta. O objetivo deste
artigo é relatar e discutir um caso de tratamento precoce da
maloclusão de Classe III com o uso do aparelho regulador
de função III. Uma paciente do gênero feminino em fase de
dentadura mista apresentando maloclusão de Classe III foi
encaminhada para tratamento ortodôntico. Intraoralmente,
a paciente demonstrava mordida em topoposterior e ante-
rior e relação molar de Classe III. A paciente foi submetida
ao tratamento com aparelho reguladorde função 3, por 19
meses. Após 8, 18, e 27 meses o resultado apresenta-se es-
tável. O tratamento preventivo e interceptativo com regu-
ladores de função é ortopédico, atraumático alcançando
resultados favoráveis e estáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico precoce, oclusopatia.
RF-3.

ABSTRACT
In cases of skeletal discrepancies as Class III malocclusion, the
best solution is its either prevention or early treatment, avoid-
ing invasive, expensive and traumatic treatments at an adult
age. The aim of this study is to report and discuss a case of
early treatment of Class III malocclusion through functional
regulator III. A female patient, at mixed dentition phase, pre-
senting Class III malocclusion was referred to orthodontic
treatment. Patient underwent treatment with functional regula-
tor 3 for 19 months. A stable result was seen after 8, 18 and 27
months of follow-up. Preventive and interceptive treatment
with function regulators is orthopaedic, atraumatic, reaching
favorable and stable results.

KEYWORDS: Early diagnosis, malocclusion.FR-III.

1. INTRODUÇÃO
Em casos de discrepâncias esqueléticas, tais como

máoclusão de Classe III, a melhor solução é a prevenção
ou o tratamento precoce, evitando tratamentos invasivos,
onerosos e traumáticos na fase adulta, especialmente no
que diz respeito à realização de procedimentos cirúrgicos
e pós-operatório complexo (OLTRAMARI et al., 2002).

A incidência da máoclusão de classe III pode variar
grandemente dependendo do grupo populacional estu-
dado15. A literatura reporta uma prevalência maior em
países asiáticos, atingindo na Europa de 1 % a 2% da
população, e no Brasil, tem uma prevalência de 3%
(COZZA et al., 2004; GONÇALVES et al., 2007; SIL-
VA-FILHO et al., 1998; SILVA-FILHO et al., 1995;
TURKEWICZ et al., 1999).

Convencionalmente, a expansão rápida da maxila e a
tração da mesma tem sido o tratamento precoce usado.
Esta abordagem cria um desarranjo entre a maxila e a
mandíbula produzindo um incremento maxilar impor-
tante e um desajuste mandibular capazes de alterar a
total manifestação do crescimento mandibular, levando a
um movimento maxilar para frente e para baixo, giro da
mandíbula no sentido horário, aumento do 1/3 inferior
da face, melhora do perfil, verticalização dos incisivos
inferiores e aumento da inclinação dos incisivossuperio-
res (COZZA et al., 2004; KILIC N et al., 2010; PER-
RONE et al., 2009; SILVA-FILHO et al., 1998; SIL-
VA-FILHO et al., 1995).

Outras estratégias de tratamento para pacientes jo-
vens com oclusopatia Classe III foram desenvolvidos
para modificar e redirecionar o crescimento, incluindo
tratamentos com o Regulador Funcional III (RF-III) de
Fränkel (ARAÚJO et al., 2005; FRANKEL, 1966; O-
LIVEIRA e EMMERICH, 2010, 2010).

O aparelho regulador de função III tem dois escudos
laterais, dois escudos labiais superiores e vários elemen-
tos de fio; os escudos laterais são afastados do processo
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dentoalveolar superior expandindo a cápsula peribucal
em direção lateral (OLIVEIRA e EMMERICH, 2010).
Assim, a dimensão lateral do espaço funcional da boca é
aumentada de modo a permitir um desenvolvimento
transversal das estruturas dentoalveolares superiores
(FRANKEL, 1966; OLIVEIRA e EMMERICH, 2010).
A parte inferior dos escudos laterais é apoiada nas faces
vestibulares do processo dentoalveolar, a fim de restrin-
gir qualquer desenvolvimento mandibular na direção
lateral (FRANKEL, 1966; OLIVEIRA e EMMERICH,
2010). Os escudos labiais superiores estendem-se na
parte superior para o interior do sulco. O prognóstico
operacional dos escudos labiais afastados e da parte su-
perior dos escudos laterais é a expansão da cápsula oro-
facial onde falta desenvolvimento em forma e tamanho3.
Concomitantemente, elas devem corrigir o desequilíbrio
estrutural e postural entre os respectivos grupos de mús-
culos com interferência direta (FRANKEL, 1966; OLI-
VEIRA e EMMERICH, 2010).

O objetivo deste artigo é relatar e discutir um caso de
tratamento precoce da má oclusão de Classe III com o
uso do aparelho regulador de função III.

2. RELATO DE CASO
A paciente do gênero feminino em fase de dentadura

mista apresentando máoclusão de Classe III de Angle
com mordida em topo tanto posterior quanto anterior foi
encaminhada para tratamento ortodôntico. A paciente
apresentava padrão facial harmônico com perfil reto
(Figura 1).

Figura 1. Fotos extrabucais iniciais.

Intraoralmente, a paciente mostrava-se na dentadura
mista, com mordida em topo posterior e anterior (Figura
2).

Figura 2. Fotografias intraorais iniciais.

A radiografia panorâmica não mostrou sinais de pa-
tologia e a telerradiografia em norma lateral confirmou o
diagnóstico da má oclusão (Figuras 3 e 4).

Figura 3. Radiografia panorâmica inicial.

Figura 4. Telerradiografia em norma lateral inicial.

Objetivos do tratamento
O tratamento teve como objetivo corrigir a máoclu-

são de Classe III, o desvio de linha média e permitir o
livre crescimento maxilar e bloquear o crescimento
mandibular.

Alternativas de tratamento
A máoclusão de Classe III poderia ser corrigida pre-

cocemente com o uso de expansão rápida da maxila e
protração maxilar, entretanto como a paciente apresen-
tava um perfil facial aceitável, foi empregado o aparelho
regulador funcional de Frankel III com o objetivo de
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permitir o crescimento maxilar atingindo a correção da
máoclusão.

Tratamento e resultados
O aparelho regulador de função III foi instalado e

usado por 19 meses com boa colaboração da paciente
(Figuras 5 e 6). O crescimento foi acompanhado por 8
(Figura 7), 18 meses (Figura 8) e 27 meses (Figura 9)
mostrando a total correção da máoclusão e um ótimo
perfil facial (Figuras 10, 11 e 12).

Figura 5. Fotos intrabucais com o aparelho em posição, após 19 meses
de uso.

Figura 6. Fotografias intrabucais após 19 meses de uso.

Figura 7. Fotografias intrabucais 8 meses de acompanhamento.

Figura 8. Fotografias intrabucais 18 meses de acompanhamento.

Figura 9. Fotografias intrabucais 27 meses de acompanhamento

Figura 10. Radiografia panorâmica final.

Figura 11. Telerradiografia em norma lateral final
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Figura 12. Fotografia extrabucal final.

3. DISCUSSÃO
A má oclusão de Classe III é uma das mais difíceis

de tratar, com a maioria dos indivíduos apresentando
deficiência ou retrusão maxilar combinado com uma
mandíbula normal ou minimamente prognata, de modo
que, a literatura reporta que a aplicação de força ortopé-
dica durante uma fase precoce do crescimento pode con-
tribuir para o tratamento deste tipo de máoclusão
(COZZA et al., 2004; KAPUR et al., 2008).

O tratamento desta máoclusão deve levar em consi-
deração vários fatores: a idade do paciente, a severidade
do problema, a altura facial vertical anterior, o compo-
nente esquelético versus o dentário da discrepância, e o
impacto do crescimento futuro (TURKEWICZ, 1999).

De forma geral, o regulador funcional age estimu-
lando o crescimento maxilar e pré-maxilar e restringindo
o desenvolvimento mandibular, tendo como consequên-
cia reeducar o sistema neuromuscular (OLIVEIRA e
EMMERICH, 2010). Este aparelho deve ser usado, ide-
almente, por 20 horas por dia, e parece necessitar de 12 a
24 meses para produzir uma resposta clínica (TURKE-
WICZ, 1999). No caso aqui relatado, resultados favorá-
veis foram obtidos dentro deste intervalo de tempo.

Por outro lado, este aparelho diferencia-se da maioria
dos aparelhos ortopédicos funcionais porque altera a
posição mandibular enquanto mantém um contato mí-
nimo entre os dentes e o aparelho, teoricamente propici-
ando um menor efeito dentoalveolar (FRANKEL, 1966;
NAKAMURA, 2004).

O regulador funcional em sua constituição apresenta
escudos vestibulares que promovem uma expansão e
remodelação dentoalveolar devido a uma eliminação da
pressão dos tecidos moles adjacentes e a aplicação de
uma tensão periostal sobre o tecido ósseo (FRANKEL,
1966). Isto permite um desenvolvimento normal dos
arcos dentários com uma erupção dos dentes permanen-
tes num sentido mais vestibular (ARAÚJO e BUS-
CHANG, 2005; FRANKEL, 1966). A extensão apical
dos escudos vestibulares capazes de gerar uma tensão
nas fibras musculares e periósteo estimula a aposição

óssea na região, assim associado à correção ante-
roposterior ocorre uma expansão do arco dentário supe-
rior e inferior (ARAÚJO e BUSCHANG, 2005).

Os efeitos esqueléticos do RF-III são principalmente
obtidos pela rotação para trás e para baixo da mandíbula,
e pequeno estímulo de crescimento anterior na maxila,
com tendência de reposicionar para trás a mandíbula e o
desenvolvimento esquelético horizontal da maxila, pro-
vocando aumento significante da distância intermolar e
interpremolar, enquanto os efeitos dentoalveolares seri-
am constituídos principalmente da linguoversão dos in-
cisivos mandibulares, de forma que as mudanças inter-
maxilares e interdentais no esqueleto craniofacial seriam
mantidas ao longo do surto de crescimento puberal, co-
mo no caso aquidescrito (ARAÚJO e BUSCHANG,
2005; FRANKEL, 1966; KILIC et al., 2010; MIETHKE
et al., 2003; OLIVEIRA e EMMERICH, 2010).

Como a paciente apresentava um perfil facial aceitá-
vel, a protração maxilar não foi usada, pois esta geraria
grande impacto no perfil devido à mudança do compo-
nente esqueletal (KILIC et al., 2010). Desta forma, como
indicado pelo estudo de Kilic et al. (2010), o aparelho
regulador de Frankel causa mudanças consideráveis na
maxila basal mas de moderado a leve nas estruturas de
tecido moles adjacentes, o que era desejável no caso aqui
descrito.

4. CONCLUSÃO
O tratamento preventivo e interceptativo com regu-

ladores de função é ortopédico, atraumático alcançando
resultados favoráveis e estáveis.
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RESUMO
A sobremordida profunda é uma má oclusão que ocorre quando
o trespasse vertical dos incisivos superiores sobre os incisivos
inferiores ultrapassa um terço da coroa dos incisivos inferiores
em oclusão cêntrica. Esta má oclusão é frequentemente encon-
trada em pacientes na ortodontia. Não apresenta uma prevalên-
cia entre os gêneros feminino e masculino e seu tratamento
apresenta prognóstico desfavorável devida à alta taxa de reci-
diva. O presente relato clínico apresenta uma alternativa para o
tratamento da sobremordida profunda com apinhamento severo
dando ênfase na colagem diferenciada dos acessórios na região
anterior superior e inferior. Com o intuito de facilitar a mecâ-
nica de abertura da mordida, os bráquetes dos incisivos e ca-
ninos foram colados 0,5 mm mais para incisal logo no inicio da
mecânica em ambos os arcos, sendo facilitada a colagem de
quase todo arco inferior devido à sobressaliência acentuada. A
colagem diferenciada dos acessórios favorece a correção da
sobremordida desde a fase de alinhamento e nivelamento, o
que confere maior estabilidade da correção da má oclusão ao
final do tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Ortodontia, sobremordida, oclusão
dentária.

ABSTRACT
The deep overbite is a malocclusion that occurs when the ver-
tical overlap of the upper incisors of the lower incisors exceeds
a third of the crown of the lower incisors in centric occlusion.
This malocclusion is often found in patients in orthodontics.
Does not present a prevalence between males and females and
its treatment has a bad outcome due to the high rate of recur-
rence. This clinical report presents an alternative for the treat-

ment of deep overbite with severe crowding with emphasis on
differentiated collage of accessories in the anterior upper and
lower region. In order to facilitating the mechanical opening of
the bite, the brackets of incisors and canines were bonded 0.5
mm more incisal right at the beginning of mechanics in both
arches being facilitated the bonding of almost all the lower
arch due to increased overjet. The differentiated collage of the
accessories favors the correction of overbite from phase
alignment and leveling, which provides greater stability of
malocclusion at the end of treatment.

KEYWORDS: Orthodontics, overbite, dental occlusion.

1. INTRODUÇÃO
A mordida profunda é um conjunto de características

esqueléticas, dentárias e neuromusculares que expressam
a condição clínica na qual há um trespasse vertical ex-
cessivo entre o arco dentário superior e o inferior, ou
seja, que ultrapassa dois a três milímetros (PROFFIT,
1995). Este inconveniente atrasa o tratamento pela invi-
abilidade de se trabalhar no arco inferior não havendo
espaço para a colagem dos acessórios ortodônticos e que
frequentemente impede a instalação inicial dos acessó-
rios ortodônticos no arco inferior, havendo muitas vezes
à necessidade de colá-los muito para cervical, provo-
cando a mudança nos torques de aparelhos pré-ajustados
e também inflamações gengivais mais frequentes
(JANSON; PITHON, 2008).

Existem diversas modalidades para o tratamento
desta má oclusão sendo que as principais são: a extrusão
de dentes posteriores, a intrusão de dentes anteriores
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(superiores e/ou inferiores) ou a combinação dessas
(BRITO; LEITE; MACHADO, 2009).

Nenhum sistema de posicionamento de acessórios
consegue eliminar por completo interferências com os
acessórios inferiores. Casos de mordida profunda são
beneficiados se os dentes anteriores tiverem os seus a-
cessórios posicionados mais para incisal em relação à
prescrição utilizada, facilitando a intrusão destes e aju-
dando na estabilidade da correção (JANSON, 2000).

O presente artigo tem como objetivo demonstrar o
tratamento de um paciente com mordida profunda, no
qual foi realizada a colagem diferenciada dos acessórios,
uma alternativa de tratamento que se baseia na mecânica
de intrusão dos dentes anteriores e extrusão dos dentes
posteriores desde a fase de nivelamento corrigindo-se a
má oclusão de forma eficiente.

2. RELATO DE CASO
O paciente R.R.M., 21 anos, procurou a clínica orto-

dôntica com a queixa de apinhamento anteroinferior. Na
análise facial, constatou-se que o paciente apresentava
perfil convexo, selamento labial passivo e suave aumen-
to do terço inferior da face (Figura 1 A-C).

Figura 1A-C. Fotografias extrabucais iniciais.

No exame clínico intrabucal o paciente apresentava
oclusão de Classe I com desvio da linha média superior
de 1 mm para a direita, e um trespasse vertical anterior
de 5mm com apinhamento anteroinferior, os dentes a-
presentavam-se íntegros quanto ao tamanho, forma e
estrutura(Figura2 A-E).

Figura 2A–E. Fotografias intrabucais iniciais.

Na radiografia panorâmica foi observada a presença
de angulação distal das raízes dos caninos inferiores. Foi

possível notar ainda a presença dos dentes inclusos 18
(terceiro molar superior direito), 28 (terceiro molar su-
perior esquerdo) 38 (terceiro molar inferior direito) e 48
(terceiro molar inferior direito), e as restaurações nos
dentes posteriores. Não foi notada nenhuma alteração
significante nas estruturas adjacentes aos dentes (Figura
3).

Figura 3. Radiografia Panorâmica Inicial .

Figura 4. Telerradiografia inicial.

Com diagnóstico realizado por meio dos exames clí-
nicos e radiográficos, e considerando-se as característi-
cas da má-oclusão, no plano de tratamento escolhido
para resolver os problemas apresentados optou-se pelo
tratamento sem extrações.

A técnica utilizada foi Straight Wire (arco reto),
composta por bráquetes de prescrição Roth, 0.022” X
0.030”. Para auxiliar na abertura da mordida profunda, a
colagem foi realizada 0,5 mm a menos no sentido verti-
cal em relação ao centro da coroa, de canino a canino
superior e inferior. O alinhamento e nivelamento foi rea-
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lizado com o avanço progressivo dos fios. Devido à falta
de espaço para colagem dos bráquetes nos dentes
32(Incisivo Lateral Inferior Esquerdo) e 42(Incisivo La-
teral Inferior Direito) utilizou-se mola aberta do dente
31(Incisivo Central Inferior Esquerdo) ao 33 (Canino
Inferior Esquerdo) e do 41(Incisivo Central Inferior Di-
reito) ao 43(Canino Inferior Direito) (Figura 5A-E).

Figura 5 A-E. Fase de alinhamento e nivelamento.

No desenvolvimento do tratamento para que os inci-
sivos laterais fossem colocados no arco foi utilizado
sobrefio, acentuada e revertida à curva de Spee e utili-
zado elásticos de Classe II.

Na fase de finalização para melhor intercuspidação e
corrigir o mau posicionamento foi feita dobra de extru-
são no dente 13 (Figura 6A-E).

Figura 6 A-E. Fase de finalização.

Figura 7 A-D. Aparelho removível (Contenção).

Após remoção do aparelho ortodôntico, foi instalada
no paciente uma placa de Hawley superior, e contenção
3X3 inferior (Figura 7 A-D).

Figura 8 A-H. Fotografias finais.

3. DISCUSSÃO
Na ortodontia, a mordida profunda sempre foi consi-

derada como uma anomalia difícil de corrigir, más tam-
bém como o primeiro passo para poder prosseguir o tra-
tamento ortodôntico (ABUABARA; LAGO, 2007).

A principal característica clínica da mordida profun-
da é o aumento do trespasse vertical na região anterior.
Porém, outras variáveis são fundamentais para o diag-
nóstico dessa má oclusão, como a inclinação do plano
oclusal e a curva de Spee. Existem diversas modalidades
de tratamento, sendo que as principais são: a extrusão de
dentes posteriores, a intrusão de dentes anteriores (supe-
riores e/ou inferiores) ou a combinação dessas (BRITO;
LEITE; MACHADO, 2009).

A sobremordida acentuada é uma condição clínica
que requer o posicionamento do bráquete fora do ideal, o
que pode causar erros significantes de torque, depen-
dendo do grau de deslocamento vertical a que o acessó-
rio estiver sujeito (VIANA, 2003). Se os acessórios fo-
rem colocados em posições verticais diferentes das ide-
ais produzirão torques distintos entre os diversos dentes.
Caso apresentem uma variação de 3mm do posiciona-
mento correto, esta modificação da posição terá como
consequência a alteração do torque em 15 graus
(MEYER; NELSON, 1978).

Duas alternativas são possíveis para facilitar a insta-
lação dos acessórios no arco inferior de pacientes com
mordida profunda. A primeira, utilizada na mecânica de
intrusão dos dentes anteroinferiores, baseia-se na insta-
lação de um batente de resina na superfície oclusal dos
dentes posteriores, promovendo a abertura da mordida
em sua região anterior (JANSON, 2000; JANSON, 2009;
JOHNSON, 2011; MAYES, 1997; STANKIEWICZ,
2009). Na segunda, é instalado um batente na face pala-
tina dos incisivos superiores, que desoclui os molares e
pré-molares, realizando a correção da curva de Spee à
custa da extrusão dos dentes posteriores (CARANO;
TESTA, 2002; EPSTEIN; TRAN, 1999; JANSON;
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PITHON, 2008; JOHNSON, 2011; LOPES, 2010;
MAYES, 1997; SANTOS-PINTO, 2005).

Em ambos os casos, não há intenção, em nenhum
momento, de provocar o aumento da dimensão vertical
do paciente e sim, unicamente, dar espaço para a cola-
gem dos acessórios inferiores nos casos de mordida pro-
funda, para que a curva de Spee seja corrigida o mais
rápido possível, sendo em média, em quatro meses
(JANSON, 2009).

Para agilizar a colagem dos bráquetes inferiores,
muitas vezes, recorre-se à acentuação do arco superior,
mesmo que esta seja desnecessária ao tratamento, com o
intuito de liberar os dentes inferiores (SAKIMA et al.,
2000.).

Geralmente os casos com sobremordida profunda são
os que apresentam maiores interferências com os aces-
sórios (CREEKMORE; KUNIK, 1993; MCLAUGHLIN;
BENNETT, 1995). Na região dos incisivos este proble-
ma é contornado adiando-se a colagem dos acessórios
para a fase em que os incisivos superiores já tenham sido
intruídos, geralmente com a utilização de curva acentu-
ada no arco superior (ALEXANDER, 1986; ANDREWS,
1989; MCLAUGHLIN; BENNETT, 1995).

Uma vez que todos os acessórios no arco inferior es-
tiverem em posição, inicia-se o nivelamento com um
arco apresentando reversão da curva de Spee. Após 1 a 2
meses, com ligeira intrusão dos dentes anteriores inferi-
ores, normalmente haverá eliminação das interferências
(JANSON, 2000).

Alguns detalhes no posicionamento dos acessórios
nos dentes anteriores podem ajudar na correção da so-
bremordida profunda. Além de se seguir as orientações
acima descritas, pode-se ainda, para facilitar a intrusão
dos dentes anteriores superiores e inferiores colar-se os
acessórios destes dentes mais para incisal (BENNETT;
MCLAUGHLIN, 1988; CREEKMORE; KUNIK, 1993;
MCLAUGHLIN; BENNETT, 1995; VIAZIS, 1995).
Este procedimento ajudará na reversão e acentuação da
curva de Spee, com a finalidade de obter o trespasse
vertical ideal ou até mesmo de se obter uma sobrecorre-
ção deste, devido à tendência de recidiva deste problema
(HELLEKANT; LAGERSTROM; GLEERUP, 1989;
LITTLE; RIEDEL; STEIN, 1990; MCDOWELL;
BAKER, 1991; WOOD, 1983).

A escolha do recurso adequado está relacionada ao
conhecimento do relacionamento primário da mordida
profunda com as proporções verticais da face e da defi-
nição das estruturas anatômicas que estariam associadas
à variação da magnitude desta má oclusão (ALMEIDA;
ALMEIDA; PEDRIN, 2004; JANSON; PITHON, 2008).

Revisando o posicionamento vertical dos acessórios
na montagem do aparelho ortodôntico fixo (VIANNA;
MUCHA, 2006). Os autores recomendaram posiciona-
mentos específicos para cada tipo de má oclusão, como
nos casos de sobremordida exagerada. Assim, caberia ao

ortodontista unir seus conhecimentos de anatomia dentá-
ria, oclusão normal, estética facial e dentária, e estraté-
gias de mecânica ortodôntica, para montar os acessórios
não de acordo com uma prescrição já estabelecida, mas
sim de acordo com as necessidades de cada paciente
individualmente.

4. CONCLUSÃO
Baseado no caso clínico relatado e de acordo com a

literatura apresentada pode-se concluir que:
A colagem diferenciada dos acessórios ortodônticos

mostrou ser uma alternativa eficiente na mecânica de
abertura e correção da mordida profunda anterior, inter-
ferindo positivamente na eficiência do tratamento favo-
recendo a instalação precoce dos bráquetes no arco infe-
rior, e tornando mais rápida a correção da curva de Spee,
não sendo necessário para esse caso o auxílio de outros
dispositivos ortodônticos.
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RESUMO
Com o apoio de revisão bibliográfica, objetivou-se proble-
matizar o conceito de Acolhimento como proposto no cam-
po da Saúde Pública, intentando imputar-lhe a pertinência
no contexto do Programa Nacional de Humanização à Sa-
úde no Brasil (PNH – HumanizaSUS). Concluiu-se que o
termo Acolhimento apresenta um aspecto político intrínse-
co que prevê o empoderamento de usuários e trabalhadores
da saúde em busca de relações democráticas. Nesse sentido,
Acolhimento refere-se a uma postura intersubjetiva. Por
sua vez, tem-se usado esse termo de maneira indiscrimina-
da ao referir-se a uma ferramenta ou dispositivo que visa à
facilitação de atendimento médico para os usuários, asse-
melhando-se a um serviço de “pronto atendimento” em
saúde. Sugere-se que a formação e a prática profissional em
saúde resgate o sentido originalmente inserido no termo.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública; humanização em
saúde; gestão em saúde.

ABSTRACT
It was objectified to problematize the concept of Shelter, as
considered in Public Health area, intending to impute it to its
relevancy in context of the Humanization National Program of
to Health in Brazil (PNH – HumanizaSUS). It was referred to a
research of phenomelogical inspiration so the reflections and
questionings referring to the shelter practice happened in re-
searchers’ (a nurse and a psychologist) natural daily situation.
It was concluded that the term shelter presents an intrinsic
politician aspect which foresees the empowerment of users and
health workers in search of democratic relations; in this direc-
tion shelter refers to an intersubjective position. In turn, the
term shelter has been used in an indiscriminate form when
referring to a tool or device which is aimed to users’ medical
attendance facilitation resembling itself a service of “ready
attendance” in health. It was suggested that the professional
formation and practical in health rescue the direction originally
inserted in this term.

KEYWORDS: Public Health, humanization in health care,
health management.

1. INTRODUÇÃO
No cotidiano das práticas em instituições de saúde,

profissionais com diferentes formações acadêmicas, co-
mo enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais,
assistentes sociais, médicos, entre outros, deparam-se
com situações que demandam o reconhecimento de es-
pecificidades presentes em cada ocasião. Os serviços de
assistência em Saúde Mental1, especificamente, veem-se
premidos a oferecer respostas de maior eficácia ao seg-
mento público voltado para a população usuária do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). No entanto, entende-se que
essas respostas necessitam da inclusão de diversos atores
sociais, como seus trabalhadores e usuários dos serviços
de saúde, a sociedade civil organizada, para a efetivação
de propostas que rompam com o paradigma histórico da
verticalização na elaboração de políticas públicas.

Alguns autores como Rosen (1983) e Santos Filho
(1966), ao referirem-se às reflexões a respeito da saúde
pública no Brasil, advertem sobre a premência de estu-
dos históricos e socialmente referendados, dada a im-
possibilidade de separação entre políticas de saúde e
estratégias de intervenção do Estado na sociedade, cujo
passivo, objeto de barganha política, são as verbas e o-
fertas de serviços de saúde.

A sincronicidade histórica é enfatizada de maneira
contundente pelos mesmos autores ao afirmarem que
ações de saúde no Brasil reportam-se aos primeiros anos
do descobrimento, quando os jesuítas fizeram da assis-
tência médica uma das primeiras armas de dominação e
catequese dos índios.

Costa (1979, p. 28-29), ao tratar da assistência à sa-
úde no Brasil, entre o final do século XIX e as primeiras
décadas do século XX, afirma:

Só historicamente é possível perceber que em meio

1 Usa-se o termo Saúde Mental em seu sentido mais amplo e
consensual no campo da saúde pública, reunindo aspectos in-
terventivos, preventivos e de inserção social de sujeitos aco-
metidos por transtornos mentais.
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a atritos e fricções, intransigências e concessões, esta-
bilizou-se um compromisso: o Estado aceitou medica-
lizar suas ações políticas, reconhecendo o valor político
das ações médicas.

Pesquisadores contemporâneos como Nunes (2000),
Campos (1992; 1994) e Cecílio (1997) são ainda mais
contundentes ao entenderem os diferentes modelos e
concepções acerca da saúde no Brasil como desdobra-
mentos das políticas de Estado, portanto asseverando a
impossibilidade de discussão sobre novas propostas as-
sistenciais ou políticas de saúde desvinculadas de um
olhar ampliado e síncrono ao cenário e atores políticos
dos diferentes momentos históricos.

Segundo Mehry (2000, p. 3),

O tema de qualquer modelo de atenção à saúde faz
referência não a programas, mas ao modo de se cons-
truir a gestão de processos políticos, organizacionais e
de trabalho [...].

Contemporaneamente se observa uma grande valori-
zação governamental por meio de aporte financeiro, e-
ducacional e intelectual em torno do Programa Nacional
de Humanização da Saúde (PNH)/HumanizaSUS, im-
plementado no ano de 2004. Essa proposta de humani-
zação em saúde propõe diversas ações articuladas para a
concretização de uma ampla intervenção governamental
de gestão e atenção à saúde em todas as suas esferas de
atuação.

Entre as propostas de intervenção desse programa,
acredita-se que o conceito de Acolhimento desempenha
um papel singular ao ser passível de diferentes interpre-
tações e usos no cotidiano dos serviços de saúde. Tanto
pode referir-se a uma postura diferenciada na relação
entre trabalhadores e usuários dos serviços públicos de
saúde e dinamizador de relações mais igualitárias entre
esses sujeitos, como pode ser aviltado em procedimentos
tecnoburocráticos, como triagens para o acesso dos usu-
ários à consulta médica

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo, de natureza exploratória, partiu da literatu-

ra sobre a origem da atenção a saúde no Brasil traçando
seu implícito e primevo caráter político e de uso en-
quanto política de estado para com a população, seja
com o rótulo de proteção social ou de intervenção direta
sob a forma de doutrinação ideológica. Compreendeu
como estratégias metodológicas a revisão bibliográfica e
a revisão documental oficial, cujo referencial técnico
baseou-se em autores de reconhecida produção histórica
sobre o período em discussão bem como a releitura de
outros, protagonistas contemporâneos da Reforma Sani-
tária Brasileira e proponentes diretos das propostas do
Programa Nacional de Humanização em Saúde.

3. DESENVOLVIMENTO
1 – Acolhimento: em busca de um conceito

Preliminarmente, deixa-se claro que não há a inten-
ção de reflexões acerca dos aspectos ontológicos que
inexoravelmente são postos à luz quando nos referimos
ao ato de acolher, já que a polissemia do termo permite
que diferentes discussões venham à tona, mas utilizar
algumas definições possíveis como ferramentas que am-
pliem nossa possibilidade de discussão.

No Dicionário Aurélio, encontra-se que o verbete
“acolher” deriva da expressão latina accolligere, signifi-
cando “dar acolhida ou agasalho”, “hospedar”. Por ex-
tensão, segundo essa mesma fonte bibliográfica, acolhi-
mento refere-se à “atenção”, “consideração” ou “refú-
gio”.

Coloca-se assim que o ato de acolher enquanto um
ato per se é inexistente. Não há sentido em nos autoaco-
lhermos; quando muito, podemos cuidar de nossa exis-
tência mundana pelas escolhas éticas a que somos requi-
sitados a opinar ou a nos abster. É evidente, então, que o
ato de acolher dá-se apenas na relação em
ser-com-o-outro. Mais ainda se dá que o ato de acolher
apenas é possível quando existe uma relação com outro a
ser acolhido, já que, sem a contrapartida deste, o ato
perde-se em uma atitude, um protocolo a ser preenchido
ou outros procedimentos que são criados supondo a agi-
lização dos procedimentos interventivos nos serviços de
saúde.

Ao se considerar o conceito de Acolhimento, segundo
o contexto no qual este estudo está inserido, o pesquisa-
dor é compelido a preliminarmente realizar um breve
escrutínio do modelo assistencial atual, ou seja, uma
aproximação em relação ao processo de saúde e doença
que permeia o imaginário social, as práticas profissionais
e as políticas públicas que norteiam o SUS.

Para Teixeira (2003), demarcar em termos gerais a
concepção sobre Acolhimento, e mais precisamente sua
suposta pertinência com a prática profissional, impõe
que se consiga situá-lo ao longo da trajetória de implan-
tação do SUS no Brasil, distanciando-se assim, tempora-
riamente, dos diferentes e, muitas vezes, conflitantes
sentidos a ele atribuídos, ora relacionados a diretrizes
operacionais dos serviços de saúde, ora a outros enfo-
ques no campo da Saúde Mental, enfermagem, organi-
zação dos serviços etc.

Como advertem Alves & Silva Jr. (2007), os modelos
assistenciais são o conjunto de recursos físicos, tecnoló-
gicos e humanos disponíveis em uma determinada época,
articulados com base em escolhas éticas e políticas, vi-
sando à resolução dos problemas de saúde de uma de-
terminada sociedade. Assim, trata-se eticamente de es-
colher prioridades e maneiras para enfrentar e operacio-
nalizar essas escolhas. A esse respeito, Merhy (2000, p. 1)
acrescenta:
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O tema de qualquer modelo de atenção à saúde faz
referência não a programas, mas ao modo de se cons-
truir a gestão de processos políticos, organizacionais e
de trabalho que estejam comprometidos com a produ-
ção dos atos de cuidar do indivíduo, do coletivo, do so-
cial, dos meios, das coisas e dos lugares.

Parte-se assim do pressuposto de que a demanda por
saúde não é perene e, para exemplificar, pode-se consi-
derar aqui o surgimento de novas tecnologias e novas
demandas criadas socialmente, como é o caso, por e-
xemplo, da inclusão de procedimentos estéticos, como
cirurgias plásticas reparadoras entre as ações de saúde
reconhecidas e incorporadas pelo SUS – esse fato denota
o reconhecimento de que aspectos subjetivos imbri-
cam-se no ato de tratar.

No caso brasileiro, Fleury (1995) e Morel (1982)
consideram que se deve atentar para o fato de que as
diferentes construções históricas em relação à assistência
à saúde ocorrem de maneira inseparável da dialética dos
movimentos sociais, associadas a grandes lutas no cam-
po político, econômico e ideológico e não, como pre-
tende muitas vezes o discurso oficial, como decorrência
inevitável da superação do atraso cultural brasileiro em
relação aos países mais desenvolvidos. Estudos como os
de Campos (1991; 1994) evidenciam que as discussões
iniciadas na década de 1970 pelo Movimento Sanitário
explicitaram o esgarçamento do modelo conceitual he-
gemônico baseado nos princípios da biomedicina. Esse
conceito, hegemônico no Brasil até meados da década de
1970, prima pelo predomínio de investimentos quase
exclusivamente voltados para novas tecnologias advin-
das da engenharia biomédica, como novas formas de
diagnóstico por imagem, novas técnicas cirúrgicas etc.,
objetivando circunscrever o adoecimento aos seus sin-
tomas característicos e na prescrição de medicamentos
ou intervenções consideradas pelo profissional médico
como a mais adequada.

No Brasil, tais paradigmas convertidos em políticas
públicas, que perduraram até meados da década de 1980,
efetivaram-se por meio da gigantesca privatização e da
mercantilização do setor da saúde, em que o Estado pro-
via e pagava a ampliação da demanda dos serviços mé-
dicos e da indústria de produtos e insumos vinculados a
esse setor, ou seja, financiava os investimentos e contra-
tava os serviços da rede privada, capitalizando tais em-
presas privadas sem que essas corressem riscos inerentes
às leis de mercado, uma vez que o Estado garantia sua
compra.

Illitch (1975, p. 26), ao examinar o impacto e a pro-
vável “universalidade” desse modelo de prática e aten-
dimento, afirma que

[este] criou a perigosa ilusão de uma correlação
natural entre a intensidade do ato médico e frequência

das curas. Essa hipótese, que apesar de tudo é o alicer-
ce da prática médica contemporânea, jamais foi prova-
da cientificamente.

E ainda faz a seguinte afirmação:

O doente tornou-se alguém de quem aos poucos se
retira toda a responsabilidade sobre sua doença. Ele
não é considerado responsável pelo fato de ter caído
doente, nem capaz de recobrar a saúde por si mesmo.

Tal predomínio tecnológico e de hegemonia do saber
médico criou disparidades na efetivação das práticas
coletivas de saúde, na medida em que seu alto custo im-
pede o amplo acesso por parte da população que se uti-
liza dos serviços públicos de saúde e que é reconheci-
damente aquela que enfrenta maiores privações econô-
micas e sociais, produzindo ainda o deletério efeito psi-
cológico nos sujeitos à medida que estes “depositam” o
cuidar de si em algo ou alguém que supostamente pode-
rá lhes oferecer os ditames do bem viver. Entende-se que
esse ato se efetive na perda de autonomia sobre aspectos
pessoais importantes da vida, uma vez que o exercício
do autocuidado progressivamente tende a ser transferido
a outro sujeito ou instituição.

2 – Acolhimento: um resgate histórico

Segundo Cecílio (1997), o Movimento Sanitário
Brasileiro tem suas origens mais significativas em três
vertentes constitutivas: o Movimento Estudantil e o
Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES); os
movimentos de médicos residentes, de renovação médi-
ca; e a academia.

Autores como Cohn & Elias (2002) destacam que,
principalmente na década de 1970, o Movimento Sanitá-
rio adotou como estratégia a ocupação de espaços polí-
ticos no interior das instituições do Estado, partindo da
premissa de que, a partir da saúde, poderiam ser promo-
vidas transformações sociais radicais. Essa contextuali-
zação permite pensar em modelos contra-hegemônicos
de saúde no Brasil, isto é, aqueles com propostas identi-
ficadas como alternativas ao modelo biomédico e como
resultado da convergência de lutas sociais encetadas ao
longo do regime militar.

Para Braga Campos (2000), embora diversas experi-
ências inovadoras já ocorressem de maneira pontual em
algumas cidades, somente após a VIII Conferência Na-
cional de Saúde (1986) é que se tem a sistematização e a
operacionalização de ideais que culminariam com a efe-
tiva implementação de uma ampla Reforma Sanitária no
país: a criação do SUS. Por sua vez, a Constituição de
1988, demarcando simbolicamente o fim do regime mi-
litar, incorpora abundantes ideais procedentes do Movi-
mento Sanitário, explicitando que:
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL,
1988, art. 196, seção II)

E, consecutivamente, com sua regulamentação por
meio da lei federal n. 8.080/1990:

A saúde tem como fatores determinantes e condi-
cionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da popu-
lação expressam a organização social e econômica do
país. (BRASIL, 1990, art. 3º, §único)

Como já explicitado anteriormente, as propostas em
saúde ocorrem pari passu com as transformações sociais
e políticas do país e, consequentemente, de modo articu-
lado e indissociável com o pensamento hegemônico da
época que se pretende abordar. Da mesma maneira, a
escolha do modelo de atenção à saúde reflete-se na pró-
pria atuação profissional dos trabalhadores envolvidos,
não apenas na forma de estes conceberem a própria atu-
ação profissional, como também a assunção de valores
éticos e humanos que se refletem na mesma prática. As-
sim, constitui-se em um comprometimento ético e polí-
tico a escolha prioritária de um modelo assistencial como
referencial de estudo acerca das práticas contemporâneas
em saúde.

Mas, afinal, o que é um modelo?
Na vida cotidiana, pensa-se em um modelo de ma-

neira aproximada a um protótipo, isto é, uma criação
preliminar – um protótipo arquitetônico, por exemplo – a
ser reproduzida valendo-se da correta aplicação de pres-
supostos técnicos e precisos, ou seja, estritamente mo-
delos trazem de forma implícita a ideia de imobilidade.

Em saúde, tal ideia mostra-se insatisfatória e incom-
pleta, já que o ato de “produção da saúde” não possui
uma fronteira tão bem demarcada; não se inicia nem
tampouco se encerra na conduta médica, na prescrição
de medicamentos, dietas ou padrões de comportamento
considerados “saudáveis”. Conforme adverte Merhy
(2002, p. 7), circunscreve-se ao “trabalho vivo em ato”,
marcado pela relação intersubjetiva e criativa dos atores
envolvidos – trabalhadores, usuários, gestores, comuni-
dade etc. Acredita-se que o modelo tecnoassistencial
em Defesa da Vida seja aquele que mais tenha expres-
sado em termos atuais o Acolhimento como um provável
dispositivo dinamizador das práticas e concepções de
saúde, na qual esta é concebida como um amplo proces-
so sociopolítico.

Embora outros modelos também levem em conside-
ração a importância dos processos de subjetivação na
“produção de saúde”, assume-se aqui, de maneira deli-

berada pelo pesquisador, que o Modelo em Defesa da
Vida seja referenciado com maior destaque, pelo seu
legado nas últimas duas décadas, influenciando muitos
pesquisadores, gestores e trabalhadores em saúde além
de sua projeção política atual. Segundo Santos et al.
(2002, p. 30),

O modelo em Defesa da Vida vale-se dessa ótica
conceitual de saúde para nortear os princípios de ação
dos projetos propostos por ele, quais sejam: Acesso e
Acolhimento, Vínculo e Responsabilização, Responsa-
bilidade Sanitária, Resolutividade, Gestão Democrática
e Controle Social.

Deve-se atentar para o fato de que, ao destacar inten-
cionalmente determinado modelo de atenção (no caso, o
Modelo em Defesa da Vida) e suas vicissitudes, não se
subentende a exclusão de outras propostas.

Campos (1991), em A saúde pública e a defesa da
vida – obra considerada um marco reflexivo para as po-
líticas públicas de saúde, protagonizada em todo pro-
cesso de consecução do SUS –, assume o escopo político
presente na formulação desse modelo. O autor exprime a
dificuldade de implementação de novas propostas, suge-
rindo desde então a necessidade de uma ampla articula-
ção social e política em torno de novos projetos.

Ainda, ao se fazer inúmeras referências a esse mo-
delo tecnoassistencial, é reconhecido seu mérito e influ-
ência não apenas teórico-conceitual, mas sua importân-
cia política para que muitos questionamentos acerca de
saberes e práticas em saúde fossem explicitados desde
sua publicização, na medida em que diversos de seus
idealizadores passaram a ocupar – especialmente a partir
da “Nova República” (1986) – postos estratégicos, em
níveis variáveis de abrangência, nas esferas governa-
mentais responsáveis pela gestão ou execução de políti-
cas públicas.

Com essa inserção nas esferas públicas, viabilizou-se
que experiências inovadoras, obstáculos e novas inquie-
tações viessem à tona desde então, muito embora –
mesmo com sua reconhecida importância – esse modelo
não possa ser considerado hegemônico ao longo da últi-
ma década, dada a já citada dinâmica das relações polí-
ticas que envolvem todas as questões concernentes à
saúde e à sociedade brasileira.

Ao contrário, percebe-se, com base em uma leitura
histórica linear, que ao longo da década de 1990 a luta
ideológica travada no período anterior à criação do SUS
continuou de maneira atualizada perante as novas inves-
tidas políticas representadas mundialmente por um pro-
jeto abrangente (neoliberal), proposto por agências in-
ternacionais como o Fundo Monetário Internacional
(FMI) e o Banco Mundial (BM). Alicerçado na di-
minuição progressiva da atuação do Estado nas políticas
sociais (Estado mínimo), por meio dos mecanismos de
ajuste fiscal e reestruturação administrativa, tal projeto
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em última instância apregoa a participação da iniciativa
privada em ações anteriormente de sua responsabilidade,
se não a substituição quase total das ações estatais pela
iniciativa privada (UGA, 2004; COSTA, 1998; COHN,
1995). Exemplar no campo da saúde pública foi à im-
plantação do Plano de Atendimento à Saúde (PAS), na
cidade de São Paulo, durante a gestão do prefeito Paulo
Salim Maluf (1993-1997), que na prática se desvinculou
do SUS, deixando até mesmo de receber verbas federais.

Gouveia & Palma (1999) sintetizam de modo bas-
tante elucidativo, enfatizando a temática da saúde, o pe-
ríodo de uma década vivida sob o tensionamento do
projeto neoliberal, citando a entrevista com o então di-
retor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),
George Alleyne, ao jornal Folha de São Paulo, em 14 de
dezembro de 1998. Nessa entrevista, o dirigente propu-
nha como uma das saídas para a crise financeira enfren-
tada pelo Brasil o abandono dos princípios constitucio-
nais referentes à saúde, propondo a criação de uma
“cesta básica” [sic] de doenças e procedimentos, com-
posta por vacinas, atenção primária e saneamento, além
do fim da gratuidade dos serviços.

Assentir com as premissas ora apresentadas permite
concebê-las como um convite para que a prostração di-
ante das adversidades transforme-se no reconhecimento
de que tais políticas somente são tornadas hegemônicas
por força da repressão institucionalizada pelo Estado ou
pela formação de um consenso pactuado pela sociedade,
seja pela omissão no agir politicamente ou pela hegemo-
nia de interesses corporativos.

Abre-se assim um conjunto de possibilidades de atu-
ação à medida que se passa a reconhecer o usuário dos
serviços de saúde como protagonistas, ou melhor, partí-
cipes desse processo de “fazer saúde”, considerando que
as concepções e demandas sobre ela são gestadas e se-
cularizadas no viver em sociedade.

Dessa forma, nunca é demasiado atentar para o fato
de que o termo Acolhimento aparece de forma sistemáti-
ca, como uma possível “ferramenta” de intervenção no
campo da saúde e acessória à humanização dos serviços
de saúde, como parte do Programa Nacional de Huma-
nização em Saúde (PNH) (BRASIL, 2004).

Embora se reconheça que o novo cenário político,
surgido desde janeiro de 2003, tenha possibilitado a in-
corporação do conceito de humanização enquanto polí-
tica pública, não se pode deixar de destacar que anteri-
ormente a esse período diversas iniciativas modelares de
humanização da atenção à saúde já haviam sido concre-
tizadas, quer pela pressão dos trabalhadores em saúde,
quer pela pressão exercida por movimentos sociais e de
usuários organizados.

Segundo Mendes & Souza (2009), anteriormente ao
período descrito, diversas ações em saúde demonstram a
“vocação” à humanização da atenção à saúde na cons-
trução do SUS. São exemplos: O Programa Nacional de

Humanização da Atenção Hospitalar (2000), que, entre
outras questões, reconhece o direito e provável efeito
“terapêutico” da permanência de um acompanhante, para
menores de 18 anos e pessoas acima de 60 anos, em caso
de internação hospitalar; o Programa Nacional de Hu-
manização no Pré-Natal e Nascimento (2000); e o Pro-
grama de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de
Baixo Peso, popularizado como método “Mãe Canguru”
(2000). Este último, de relevância internacional, exem-
plifica de maneira esclarecedora as diretrizes do futuro
PNH ao preconizar o Acolhimento do bebê e de sua fa-
mília, o respeito às singularidades (cuidado individuali-
zado), o contato pele a pele o mais precoce possível e o
envolvimento da mãe nos cuidados com o bebê (BRA-
SIL, 2002; HENNIG et. al., 2006).

3 – Acolhimento: propostas e reflexões con-
temporâneas no contexto do SUS

Como ponto inicial de análise, cabe destacar que o
Acolhimento assim como é proposto atualmente no
campo da saúde pública refere-se a uma diretriz opera-
cional da Política Nacional de Humanização da Atenção
e Gestão do SUS (HumanizaSUS) iniciada em 2004,
embora o uso dessa denominação não se inicie com tal
programa nem tampouco seja totalmente consensual
quanto ao seu emprego.

Decerto o único consenso possível seja de que o pro-
grama sintetiza muitas sublevações em relação à maneira
conservadora com que a saúde vinha sendo conduzida
até meados do século passado, maneira esta que em um
cenário político inédito pode ser traduzida em novas
propostas. Ou seja, pode-se pensar que o programa pos-
sibilitou a catalisação de descontentamentos e sentimen-
tos de imobilidade em relação a esse “conservadorismo”,
conforme Campos (1991) já expusera ao denunciar a
degradação do espírito de compromisso social, necessá-
rio ao funcionamento dos serviços de saúde.

O Programa HumanizaSUS, lançado em 2004, in-
corpora diversos avanços conceituais referentes às práti-
cas assistenciais e à definição de papéis dos profissionais
e usuários do SUS.

Destaca-se, primeiramente, que a humanização refe-
rida em tal programa não se identifica com práticas as-
sistenciais ou caritativas, mas como tentativa de recolo-
cação dos usuários dos serviços de saúde como protago-
nistas desse processo – humanização – ao adotar como
meta o fortalecimento do controle social já preconizado
pelas diretrizes operacionais básicas do SUS.

Mais que uma proposta sobre procedimentos que vi-
sam proporcionar bem-estar ao usuário, o programa in-
corpora o princípio da transversalidade de práticas e sa-
beres em saúde, sejam esses saberes acadêmicos ou po-
pulares, explicitando o imperativo da interlocução entre
as diversas áreas do conhecimento. O viés de valoriza-
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ção dos saberes populares traz o usuário como referência
na formulação de políticas públicas, e não apenas como
consumidor passivo de políticas reconhecidamente des-
contínuas e dependentes exclusivamente do aval político
dos gestores em saúde.

Com tais premissas, o conceito de humanização é
entendido de maneira ampliada, um caminho de mão
dupla que necessita da autonomia e protagonismo dos
próprios sujeitos para que atitudes humanizadoras sejam
efetivadas. Trata-se, portanto, de uma proposta política
que valoriza a corresponsabilização entre o Estado e a
sociedade na construção de vínculos solidários bilaterais.
Uma proposta de ampliação de novas práticas de produ-
ção de saúde para a afirmação em “defesa da vida” (Pe-
droso & Vieira, 2009).

Ainda que o objetivo seja definir de maneira mais
aprofundada o que é entendido por Acolhimento, de-
ve-se destacar que esse não é o único dispositivo preco-
nizado como operacionalizador do processo de humani-
zação, merecendo destaque os conceitos de Clínica Am-
pliada, Ambiência nos Serviços de Saúde, Apoio Matri-
cial, Visita Aberta e Direito à Acompanhante, Gestão
Participativa e Co-Gestão etc.2

Como primeira aproximação ao termo Acolhimento,
pode-se recorrer à sua definição assim como o é origina-
riamente proposto pelo Ministério da Saúde (BRASIL,
2008), isto é, o estabelecimento de uma relação solidária
e de confiança entre profissionais do sistema de saúde e
usuários ou potenciais usuários, entendida como essen-
cial ao processo de coprodução da saúde, sob os princí-
pios orientadores do SUS (universalidade, integralidade
e equidade). Traduz-se nas atitudes dos profissionais e
também nas condições e processos de trabalho envolvi-
dos na recepção e atendimento aos cidadãos, onde quer
que ele se dê: na comunidade, nos ambulatórios, em
hospitais ou demais unidades e serviços de saúde.

Acredita-se que essa definição não seja suficiente-
mente esclarecedora sobre pontos críticos subjacentes a
toda discussão histórica presente no campo da saúde
pública, por exemplo, sobre os conceitos de eficácia
(resolubilidade racional de agravos à saúde, construção
de saberes etc.) e eficiência (diminuição de filas, tempo
de espera, entre outros); considera-se que essas questões
permeiam todo o escopo temático no campo da saúde
pública. Dessa forma, embora esses pontos críticos não
sejam o objeto primordial deste estudo, também com-
põem o cenário de discussão na medida em que levam ao
inevitável questionamento sobre como são compreendi-
dos e praticados.

Assim, deve-se compreender o acolhimento como
uma postura, um conjunto de atitudes que permeia o

2 As discussões sobre cada dispositivo são apresentadas em
forma de “cartilhas”. Disponível em:
<http//redehumanizasus.net/node/57>. Acesso em: 19 nov.
2014.

relacionamento cotidiano com os usuários, ou como fer-
ramenta tecnológica para facilitar o contato inicial com o
usuário?

As muitas significações que envolvem esse termo
não permitem uma única resposta, mas leva à necessi-
dade de se recorrer a autores e experiências como refe-
rência para se compreender a prática.

Pereira & Ayres (2003) datam o uso do termo aco-
lhimento enquanto diretriz operacional de diversos ser-
viços assistenciais em saúde a partir de 1990, nos muni-
cípios que se empenhavam na implantação de mudanças
tecnoassistenciais baseadas no Modelo em Defesa da
Vida.

Para Tesser et al. (2010), a proposta de acolhimento
surgiu como uma resposta prática às dificuldades encon-
tradas com a implantação dos Programas de Saúde da
Família (PSF), desde o ano de 1994. Esse programa –
atualmente renomeado como Estratégia de Saúde da
Família (ESF) – propunha, por meio da integralidade de
ações, um rearranjo na atenção básica de saúde por meio
da superação das práticas de saúde estritamente curativas,
fragmentadas e por via de regra centradas na consulta
médica. Previa um novo tipo de relacionamento entre
usuários, serviços e trabalhadores de saúde, objetivando
intervenções resolutivas e em consonância com os dife-
rentes contextos sociodemográficos e econômicos do
país.

Segundo esses autores, o acolhimento como personi-
ficação das propostas anteriormente citadas surge como
tentativa de resposta sobre como lidar com a demanda
espontânea que recorre aos serviços de atenção básica ou
como atender aos imprevistos tão frequentes e inevitá-
veis no cuidado à saúde.

No sentido apontado, acolhimento não se configura-
ria apenas como um recurso gerenciador e de facilitação
da população para consultas médicas, mas como uma
estratégia possível de romper com o paradigma médico
centrado na presença ativa dos sujeitos envolvidos no
ato de acolher, por meio de interações subjetivas com-
plexas (DANTAS ROCHA et al., 2008; AYRES, 2005;
CAMPOS, 1994).

Tal sentido atribuído ao termo como “relação de a-
juda” também é indicado por Campos (2003) em sua
obra Saúde Paideia, na qual o autor aproxima os con-
ceitos de Acolhimento e Responsabilização afirmando
que,

[...] são conceitos amplos e que exigem mu-
dança de postura em todo o sistema de saúde, pa-
ra receber os casos e responsabilizar-se de modo
integral por eles. Acolher é receber bem, ouvir a
demanda, buscar formas de compreendê-la e so-
lidarizar-se com ela. Desenvolver maneiras ade-
quadas de receber os distintos modos como a po-
pulação busca ajuda nos serviços de saúde, res-
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peitando o momento existencial de cada um sem
abrir mão de pôr limites necessários. (CAMPOS,
2003, p. 163)

Tais conceitos, conforme aponta Diaz (2009), foram
atualizados e experimentados pelo Programa Paideia de
Saúde da Família, a partir de 2003, em alguns municí-
pios com cenário político supostamente mais favorável.
Nessa proposta, acolhimento passou a ser considerado
potencialmente promotor de mudanças no próprio pro-
cesso de trabalho, uma vez que se pretendia promover
uma mudança cultural no modo de conceber de forma
ampliada o adoecimento dos sujeitos, criando a respon-
sabilização integral dos profissionais de saúde para cada
caso particular, apostando-se com isso na potencialidade
do encontro entre usuário e profissional.

Os pressupostos citados se aproximam da concepção
de acolhimento-diálogo proposta por Teixeira (2003), na
qual ele não é uma atividade em si, mas conteúdo pre-
sente em toda atividade assistencial, Acolhimento como
postura (SILVA JR. & MASCARENHAS, 2004), rela-
ção de ajuda (CAMELO et al., 2000), ou como expri-
mem Takemoto & Silva (2007, p. 331) ao, figurativa-
mente, situarem o acolhimento não em seu aspecto for-
mal, mas como um espaço intercessor entre trabalhado-
res e usuários “enquanto uma etapa do processo de tra-
balho e enquanto um modo específico de encontro”.

Outra leitura possível aponta para esse dispositivo
como amplificador da garantia da população de acesso
aos serviços de saúde, oferta de atendimento humaniza-
do e reorganizador do processo de trabalho em saúde, na
medida em que outros profissionais são solicitados a
essa tarefa, ou seja, acolher os usuários. Nota-se que
nessa proposta acolhimento refere-se principalmente à
recepção e ao atendimento dos pacientes que procuram
determinado serviço de forma espontânea.

Embora num primeiro momento tal proposta possa
parecer pragmática, deve-se atentar que essa também é
uma proposta centrada no usuário, tendo em vista que o
aumento da acessibilidade dos usuários aos serviços de
saúde requer o questionamento da “crença” socialmente
construída de que cabe exclusivamente ao médico a ta-
refa de promoção e restabelecimento da saúde. Nessa
proposta, os serviços são organizados (ao menos, neces-
sitariam ser) de maneira que disponibilizem um “Serviço
de Acolhimento”, ou seja, de uma equipe responsável
pela recepção do usuário na unidade de saúde.

Franco et al. (2003), e também Panizzi & Franco
(2004), ao analisarem duas experiências distintas que
partem dessa concepção de acolhimento – no município
de Betim/MG e em Chapecó/SC, respectivamente –,
concluem que por essa perspectiva acolhimento não é só
dinamizador do acesso dos usuários ao serviço, mas hu-
manizador na medida em que desburocratiza o atendi-
mento ao romper com os tradicionais protocolos de se-

nhas, atendimento realizado por uma recepcionista como
etapas até se conseguir atendimento médico, mas tam-
bém reorganizador do próprio processo de trabalho ao
reconhecer outras áreas do conhecimento como respon-
sáveis pela promoção e restauração da saúde.

Cabe ressaltar que a principal consideração a ser feita
em relação a essa última proposta é de que esse modelo
pode incentivar, senão favorecer, um retrocesso em ter-
mos assistenciais, considerando que o “Serviço de Aco-
lhimento” facilmente pode caracterizar-se como um ser-
viço de Pronto Atendimento (PA) em saúde, reduzin-
do-se a uma formalidade para o acesso às consultas mé-
dicas.

Finalmente, segundo Takemoto & Silva (2007), po-
dem-se sintetizar duas formas básicas de entendimento
sobre acolhimento relativo à saúde pública: uma como
postura diante do usuário e suas necessidades, e outra
como dispositivo capaz de reorganizar o trabalho na u-
nidade de saúde ao atender à demanda espontânea, au-
mentando o acesso e humanizando a recepção aos usuá-
rios.

4. CONCLUSÃO
Nesta pesquisa, ressaltou-se a importância de se es-

tudar a evolução das propostas assistenciais no campo da
saúde de forma articulada com os diferentes momentos
históricos do país, evitando tratá-las apenas como fruto
do desenvolvimento natural do campo teórico e prático
das ações em saúde. Para tanto, ressaltou-se sua dialética
perante as forças políticas e sociais hegemônicas nos
diferentes momentos vividos em nosso país.

Segundo o ponto de vista dos autores, há uma inegá-
vel e estreita vinculação entre as políticas de saúde pú-
blica, a oferta de serviços de saúde e a agenda dos dis-
tintos segmentos sociais protagonistas em nossa história.
Contemporaneamente, destacou-se a criação do SUS
como a convergência de ideais democráticos – sob a
denominação de Movimento Sanitário – que tinham co-
mo estratégia de atuação a difusão dessas ideias, contrá-
rias ao regime militar, a partir da atuação dentro do apa-
rato estatal responsável pela saúde pública. Tais ideias
mostraram-se de vanguarda ao pretender a inclusão dos
diferentes segmentos sociais na definição e participação
das políticas de saúde ao ter como meta os princípios de
universalidade, equidade e integralidade das ações de
saúde.

Ainda, os autores didaticamente lançam luz sobre o
fato de que desde a década de 1990 há um maior foco na
humanização das práticas de saúde que culminaram com
a criação do Programa Nacional de Humanização à Sa-
úde (PNH – HumanizaSus) na década seguinte, como
desdobramento do protagonismo de novas forças hege-
mônicas na condução política do país, principalmente a
partir do ano de 2003. Tendo como princípio as três
premissas básicas já citadas do SUS, o HumanizaSUS
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ampara-se em certas propostas norteadoras, como o A-
colhimento.

A polissemia do termo Acolhimento faz com que fa-
cilmente seu caráter ontológico, a saber, de facilitador da
proximidade e alteridade entre cuidadores e sujeitos
acometidos por alguma moléstia, seja depreciado em
nome de um suposto aumento de eficácia nas ações de
saúde. Dessa forma, as trocas intersubjetivas entre usuá-
rios e cuidadores correm o risco de serem facilmente
reduzidas a técnicas ou ferramentas empobrecedoras
para ambos.

Tais distorções quanto ao acolhimento proposto pelo
HumanizaSUS podem ser constatadas na implementação
de equipes de acolhimento percebidas em inúmeros ser-
viços de saúde. Essas equipes são em grande parte for-
madas por um único segmento profissional – geralmente
de enfermagem –, cuja função é a de realizar uma pré-
avaliação das queixas dos usuários a fim de agilizar o
acesso às consultas médicas, assemelhando-se a um ser-
viço de “pronto atendimento” em saúde.

Acredita-se que tal organização do serviço não deva
ser confundida com a avaliação de riscos em saúde, já
que essa avaliação tem sua especificidade priorizar o
atendimento, por exemplo, para indivíduos com risco
eminente de morte ou agravo maior à saúde.

Finalmente, o estudo sugere a necessidade de que o
acolhimento enquanto norteador para as ações de saúde
seja não apenas compreendido em seus aspectos formais
pelos usuários e profissionais de saúde nem, tampouco,
incluído como uma técnica a ser incorporada na rotina
dos serviços de saúde, mas assumidos enquanto postura
ética facilitadora do estabelecimento de relações inter-
pessoais efetivamente democráticas e socialmente inclu-
sivas.
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RESUMO
O tabagismo é considerado um grave problema de saúde
pública, sendo a principal causa de morbimortalidade no
mundo por provocar enfermidades evitáveis. O objetivo do
estudo foi identificar a prevalência do tabagismo entre os
acadêmicos do curso de medicina das faculdades do Brasil.
Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão biblio-
gráfica nas bases de dados Medline, Scielo, Lilacs, Ibesc,
Cumed e Bdenf, com artigos publicados no período de 2005
a 2015. Durante a busca foram incluídos os artigos que
demonstraram a prevalência do tabagismo entre os acadê-
micos do curso de medicina e a prevalência do tabagismo
nos estudante de medicina segundo o gênero. Foram en-
contrados 393 artigos e selecionados 12 artigos para a o
trabalho. Os resultados demonstraram uma diminuição da
prevalência de tabagismo entre os estudantes de medicina.
A prevalência do tabagismo nos estudante de medicina,
segundo o gênero, mostrou uma aproximação das preva-
lências do tabagismo entre os sexos masculino e feminino.
Concluímos que é digno de nota que, no presente estudo,
demonstra que a prevalência de tabagismo entre estudantes
de medicina esta diminuindo nos últimos dez anos, entre
2005 até o ano de 2015.

PALAVRAS-CHAVE: Prevalência. tabagismo, estudantes
de Medicina.

ABSTRACT
The objective of the study was to identify the prevalence of
smoking among academics medical course of the faculties of
Brazil. This work was elaborated from a bibliographic review

in databases Medline, Scielo, Lilacs, Ibesc, Cumed and Bdenf,
with articles published in the period 2005 to 2015. During the
pursuit were included the articles that demonstrated the preva-
lence of smoking among academics medical course and the
prevalence of smoking among medical students according to
gender. Have been found 393 articles and 12 articles selected
for the working. The results of this research on the prevalence
of smoking among medical students showed that since 2005 to
2015, has shown that there was an decrease in the prevalence
of smoking among medical students. The prevalence of smok-
ing among medical students according to gender showed ap-
proximation of smoking prevalences among the both genders.
We conclude that it is noteworthy that, in the present study
demonstrates that the prevalence of smoking among medical
students is decreasing in the last ten years from 2005 to 2015.

KEYWORDS: Prevalence. Smoking. Medical Students.

1. INTRODUÇÃO
Na atualidade o tabagismo é considerado um grave

problema de saúde pública, sendo a principal causa de
morbimortalidade no mundo por provocar enfermidades
evitáveis e incapacidade prematura por seu uso tanto na
esfera individual como na área social, comprometendo a
saúde das pessoas e como consequência levando a de-
pendência e diversas doenças (SALAZAR, 2014).

A prevalência mundial dos fumantes é cerca de 1,3
bilhão de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos,
constituindo um terço da população mundial. O consumo
no período de um ano é de 7,3 trilhões de cigarros, cerca
de 20 bilhões ao dia, que corresponde por 75.000 tone-
ladas de nicotina consumidas ao ano, das quais 200 to-
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neladas são diárias. No Brasil a estimativa é de 20,1 mi-
lhões de fumantes, e pessoas com idade 18 anos ou su-
perior corresponde a 14,8% da população brasileira que
são fumantes, sendo que deste total 18,1% são homens,
12% mulheres e o consumo é de 97 bilhões de cigarros
ao ano (BRASIL, 2012).

O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma
população de aproximadamente 200 milhões de pessoas
(IBGE, 2010). A prevalência do tabagismo no Brasil
atingiu seu auge na década de 1980 e vem diminuindo
significativamente ao longo das últimas duas décadas,
principalmente pela adoção de políticas públicas efetivas
para diminuir o tabagismo. Inquéritos nacionais que fo-
ram realizados em 1989, 2003 e 2008 (ajustados pelas
diferenças de amostragem), mostram uma diminuição de
quase metade na prevalência de fumantes – de34,8% em
1989, para 22,4% em 2003, e para 18,2% em 2008 entre
adultos (SZWARCWALD, 2007). A queda do uso de
tabaco que ocorreu entre os anos de 1989 á 2008 foi ex-
pressivamente maior entre os jovens e para aqueles com
mais de nove anos de estudos (SZKLO, 2012).

Resultados obtidos com a pesquisa (PROJETO – ITC,
2014), que foi realizada no ano de 2008 á 2013, sendo
que o público alvo de pessoas com idade igual ou supe-
rior a 15 anos, mostrou que a média de início ao hábito
de fumar, alternava entre 17 e 19 anos. Este estudo tam-
bém verificou ainda que dentre os fumantes e
ex-fumantes diários, a proporção de mulheres que co-
meçavam a fumar antes dos 15 anos, era superior à dos
homens.

Existem várias formas de se consumir o tabaco, po-
dendo ser ou não produtoras de fumaça, que possui uma
ação nociva à saúde, entretanto, todas as formas de sua
utilização têm em comum a liberação de nicotina para o
sistema nervoso central. Existem diversos tipos de taba-
co, como os produtores de fumaça, cigarro, cigarrilha,
charuto, cachimbo, cigarro eletrônico, narguilé, bidis e
kreteks, dentre outros. Porém, o tabaco não produtor de
fumaça, consumido por via oral e nasal, pode ser em pó
seco e moído. Em pó úmido, embalado em sache, mas-
cado ou sugado, observa-se o aumento no uso de cigar-
ros de cravo, bidis e narguilé, no Brasil e no mundo,
sendo que este último é preferido pelos adolescentes e
sua formulação possui 2% a 4% de nicotina e durante o
uso de 50 a 200 baforadas equivalem a fumar 100 cigar-
ros/dia (BRASIL, 2011).

A fumaça vinda do tabaco possui uma mistura de
gases e partículas e já foram identificadas mais de 4700
substâncias tóxicas. A nicotina é a substância responsá-
vel pela dependência química ao tabaco, sendo que ela é
absorvida pela mucosa oral, ou pelos pulmões, e condu-
zida pela corrente sanguínea até o cérebro, enquanto as
demais substâncias tóxicas do tabaco ou são eliminadas
pela expiração, rins, pele e intestino. As substâncias
químicas, como o formaldeído, alcatrão, nitrosaminas,

presentes na fumaça do tabaco, podem causar, iniciar ou
promover o câncer, pois elas alteram o código genético
das células (DNA), o que leva ao desenvolvimento do
câncer no pulmão, na laringe e em vários órgãos do cor-
po (BRASIL 2013).

Nesse sentido Santos (2011), o câncer de cabeça e
depescoço possui uma incidência de cerca de três por
cento das neoplasias nos humanos e ocupa a sexta posi-
ção como o câncer mais frequente em todo o mundo,
sendo sua maior prevalência em pacientes do sexo mas-
culino. Assim, 40% do câncer de cabeça e pescoço se
localizam na cavidade oral, 25% na laringe, 15% na fa-
ringe e 20% ocorrem em outros sítios, incluindo as
glândulas salivares. Durante a exposição de substâncias
tóxicas nas células, principalmente, da boca e faringe,
podem ocorrer uma “malignização” dessas células, alte-
rando sua morfologia e causando o aparecimento de cé-
lulas atípicas e displásicas, com alterações genéticas e
moleculares, cujo resultado final é uma neoplasia. A
probabilidade que essa alteração se transforme em um
câncer de boca é de 10 a 25%, principalmente porque
muitos desses pacientes mantêm as características ante-
riores de exposição a agentes carcinogênicos, como o
hábito de fumar (SANTOS, 2011).

Além disso, a exposição ao tabaco e a fumaça são
considerados como o maior agressor e principal poluente
residencial, que agride diretamente o epitélio nasal e
pode desencadear e causar a rinite alérgica. A fumaça do
cigarro pode provocar alterações no batimento do epité-
lio muco ciliar e causar uma inflamação da mucosa nasal
com predomínio de eosinófilos, levanto a sintomatologia
como coriza, espirros, prurido nasal, rinorréia e obstru-
ção nasal não alérgica, principalmente nas crianças e nos
fumantes passivos (SOLÉ, 2012).

Nesse contexto, emergiram políticas públicas com o
objetivo de diminuir consumo do tabaco na tentativa de
conscientizar a população. No Brasil, ao longo dos anos
de 1970 e 1980, as campanhas de controle do tabagismo
foram realizadas pelas sociedades médicas e alguns ges-
tores, sendo que a primeira legislação a promover ambi-
entes livres de fumo no local de trabalho, foi aprovada
em 1988, que afirma que “A saúde é um direito de todos
e um dever do Estado”. No ano 1996 foi aprovada a Lei
n.º 9.294, que proíbe o uso de todos os produtos de ta-
baco em locais públicos e privados como todos os am-
bientes públicos como ambiente hospitalares, em salas
de aula e bibliotecas (PROJETO – ITC, 2014).

Em 2011 foi aprovada uma leinacional de ambientes
livres do tabagismo, não permitindo mais a existência de
áreas internas designadas para o tabagismo. Devido a
sua importância para a saúde pública, o hábito de fumar
constitui-se uma causa evitável de perdas de vida. Para
isso existe campanhas de advertência utilizadas na pre-
venção nos maços de cigarro e do controle das propa-
gandas pela ANVISA, em parceria com o Instituto Na-
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cional do Câncer (INCA, 2011),na tentativa do controle
precoce do tabagismo (PROJETO – ITC, 2014).

Em decorrência do impacto social e econômico do
tabagismo na sociedade atual, existe uma a crescente
preocupação em se tentar abolir ou reduzir o consumo de
tabaco. Desta forma, observamos a necessidade de iden-
tificar a prevalência de acadêmicos fumantes no curso de
medicina no Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão

bibliográfica nas bases de dados Medline, Scielo, Lilacs,
Ibesc, Cumed e Bdenf, com artigos publicados no perí-
odo de 2005 a 2015. As palavras-chave utilizadas foram
“prevalência”, “tabagismo” e “estudantes de medicina” e
suas correspondentes em inglês, “prevalence”, “smo-
king” e “medical students”. Durante a busca foram in-
cluídos os artigos que demonstraram: a)prevalência do
tabagismo entre os acadêmicos do curso de medicina; b)
prevalência do tabagismo nos estudante de medicina
segundo o gênero.

Foram critérios de exclusão os artigos publicados
antes de 2005 e os que não referiam à prevalência do
tabagismo, entre os acadêmicos de medicina. Durante a
pesquisa de todas as bases de dados, foram encontrados
393 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos dos ar-
tigos, verificou-se que alguns deles se repetiram nas di-
ferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste
estudo. Foram selecionados 12 artigos para a o trabalho
que continham os critérios inicialmente propostos e que
foram lidos na íntegra e excluídos os que não diziam
respeito ao propósito deste estudo.

Resultados da busca nas bases de dados entre os anos
de 2005 a 2015, e seleção de artigos pertinente ao estudo
(Tabela 1). No ano de 2014 e 2015 não foi encontrado
nenhum trabalho nas diversas bases de dados sobre a
prevalência de tabagismo entre estudantes de medicina.

Tabela 1:Bases de dados
Base de Dados Total Aceitos

MEDLINE 300 6

SCIELO 46 2

LILACS 36 2

IBECS 6 1

CUMED 3 1

BDENF 1 0

TOTAL 393 12

O objetivo deste estudo foi apresentar e discutir os
achados da literatura referentes à prevalência de do ta-
bagismo entre acadêmicos do curso de medicina, através
de estudos originais (Tabela 1). Neste contexto, os arti-
gos foram lidos, selecionados, criteriosamente, e agru-
pados em duas categorias:

a) prevalência do tabagismo entre os acadêmicos do

curso de medicina;
b) prevalência do tabagismo nos estudante de medi-

cina segundo o gênero.

3. DESENVOLVIMENTO
O primeiro estudo sobre a prevalência de tabagismo

entre acadêmicos de medicina foi o estudo deZettleeet
al.(2005), que analisou  a prevalência do tabagismo
entre acadêmicos de Medicina da ULBRA-RS no ano de
2005, cuja pesquisa contou com 300 alunos, do segundo
ao nono semestre do curso de Medicina da ULBRA-RS,
com 165 (55%) do sexo feminino e 135 (45%) do sexo
masculino. Destes, 56 (18,7%) se declararam fumantes e
244 (81,3%) não-fumantes. Dentre os não-fumantes, no
momento da entrevista, 22 alunos relataram terem sido
fumantes regulares no passado, sendo classificados co-
mo ex-fumantes, o que correspondeu a 7,3% do total da
amostra. Em relação a prevalência do tabagismo, se-
gundo ao gênero,  25 (44,6%) eram do sexo masculino
e 31 ( 55,3%) feminino.

Ferreira et al. (2006) realizou um estudo transversal
entre os estudantes do sexto ano de medicina na Funda-
ção Educacional Serra dos Órgãos em Niterói-RJ (U-
NIFESO), do primeiro trimestre do ano de 2006, com
134 estudantes 84 (62,7%) eram do sexo masculino e 50
(37,3%) do sexo feminino, com média de idade de 24 a
45 anos (mínima de 21 e máxima de 42 anos). Com re-
lação ao hábito tabágico, 92 (68,7%) eram não fumantes,
18 (13,4%) eram ex-fumantes e 24 (17,9%) eram fu-
mantes. Observou-se uma distribuição de frequência
semelhante nos grupos, em relação ao sexo.

Lemos et al. (2007) realizou-se um estudo epidemi-
ológico de corte transversal, em uma amostra aleatória
de estudantes de Medicina das escolas médicas de Sal-
vador-BA. O tamanho da amostra foi calculado, consi-
derando-se um total de 432 estudantes. O estudo revelou
que 59 estudantes (14,8%) eram tabagistas. Esse traba-
lho não demonstrou a prevalência de tabagismo, segundo
ao gênero.

Almeida et al. (2008) em um estudo transversal, in-
cluídos na pesquisa 400 estudantes do curso de Medicina,
sendo 200 da Universidade do Estado do Pará-PA (UE-
PA)e 200 da Universidade Federal do Pará-PA (UFPA),
evidenciou quanto ao tabagismo: 18,5% dos estudantes
fumam e, destes, 52,7% têm de 21 a 24 anos e 64,7% são
homens, 35,3% são mulheres.

Ainda no ano de 2008, Magliariet al.(2008), reali-
zou-se uma pesquisa com estudantes de medicina do 1º
ao 5º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de
Santo Amaro-SP (UNISA), em janeiro de 2008. Em um
universo de 302 estudantes, 241 (79,8%) participaram da
pesquisa. Os alunos do 6º ano não foram incluídos no
estudo devido a pouca adesão, 6 em um total de 75 es-
tudantes. Dos 241 estudantes, sendo estes 164 do sexo
feminino (68,8%) e 77 do sexo masculino (31,2%), en-
controu-se uma incidência média de 17,8% de fumantes
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cuja idade média foi de 21,6 anos e tempo médio de
consumo de tabaco de 5,9 anos. Observou-se que a inci-
dência de tabagismo entre os indivíduos do sexo femi-
nino é de 60,5% enquanto que, no sexo masculino, este
valor é de 39,5%.

Nesse mesmo contexto, Bertoldi (2008), em um es-
tudo transversal de base populacional realizado na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis
(UFSC), a amostra foi composta por alunos matriculados
no 3º ano (5º e 6º períodos) dos cursos de Medicina, En-
fermagem, Farmácia e Odontologia. Participaram 95
alunos do curso de Medicina, sendo que entre os estu-
dantes de Medicina da UFSC, 14,7% consomem cigarro
regularmente.

Pereira et al. (2008), cuja pesquisa foi realiza-
da no Curso de Medicina do Centro de Ciências da
Saúde (CCS) da UFES/ES, sendo o estudo de de-
senho transversal, quantitativo, exploratório e des-
critivo. A população do estudo foi constituída de
estudantes matriculados no referido curso, nos 12
períodos acadêmicos, totalizando 501 alunos. En-
tretanto, como a coleta de dados foi realizada com
todos os alunos que estavam presentes em sala de
aula, no dia da aplicação do instrumento e que
aceitaram participar da pesquisa, a amostra final
foi constituída de 168 estudantes. Foi demonstrado
que a prevalência de tabagismo foi de 10,7% com
total de 37 estudantes tabagistase, em relação ao
gênero, 19 homens (51,3%)e 18 mulheres (48,7%).

Stramariet al. (2009) pesquisou sobre a preva-
lência do tabagismo entre estudantes de medicina
de uma Universidade em Passo Fundo-RS (UPF),
no ano de 2009. Seguindo recomendações da OMS,
os estudantes foram classificados em quatro cate-
gorias: (1) fumantes diários, (2) fumantes ocasio-
nais, (3) ex-fumantes e (4)não-fumantes. Fumantes
diários eram aqueles que fumavam, pelo menos,
um cigarro por dia; fumantes ocasionais eram a-
queles que não fumavam diariamente; ex-fumantes
eram aqueles que, após terem sido fumantes, dei-
xaram de fumar há pelo menos um mês; e
não-fumantes eram aqueles que nunca fumaram ou
fumavam há menos de 1 mês. A pesquisa foi dire-
cionada para um total de 320 alunos matriculados na
Faculdade de Medicina, 316 (98,75%) responderam o
questionário, sendo 46,5% homens e 53,5% mulheres.
Observou-se que 16,5% (52) dos acadêmicos eram fu-
mantes, sendo 5,4% fumantes diários e 11,1% fumantes
ocasionais, com 3,5% de ex- fumantes. Com relação ao
gênero 34 fumantes masculinos (65,4%) e 18 fumantes
femininos (34,6%).

Um estudo sobre prevalência tabagismo, realizado
entre os estudante de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais-MG (UFMG), foi de Petroianuet al.
(2010), cujo a pesquisa contou com 332 alunos, sendo
172 (51,8%) mulheres e 160 (48,8%) homens.  Do total,
54 (16,3%) dos estudantes faziam consumo de tabaco,

sendo que 38 (11,5%) consumiram poucas vezes no úl-
timo ano, 5 (1,5%) pelo menos uma vez por semana e
11(3,3%) diariamente. Em relação a prevalência do ta-
bagismo, segundo o gênero, 70% eram homens e 30%
mulheres.

Botelho et al. (2011), em estudo transversal realizado
nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande (MT), com
universitários dos cursos da área da saúde, apresentava
72 alunos de Medicina. A maioria dos participantes era
do sexo feminino (76%). A prevalência de fumantes foi
de (17,4%) e de não fumantes (71,23%), entre estudantes
da área da saúde.

Tabela 2: Prevalência do tabagismo entre os estudantes de Medicina
no Brasil

Na pesquisa a respeito do tabagismo por Marin et
al.(2012), em uma universidade do interior paulista –
UNIMAR/SP, foram entrevistados 400 alunos do curso
de Medicina. Dentre esses, 67 (17,7%) declararam-se
fumantes. É possível verificar que entre os fumantes 36
(53,7%) são do sexo masculino e 31 (46,3%) do sexo
feminino. Em meio aos estudantes, observa-se ainda que,
39 (58,2%) têm vontade de parar de fumar e 43 (64,2%)
já tentaram parar. Ao analisar o grau de dependência,
segundo o teste de Fargestrom, verificou-se que 34
(50,7%) apresentam grau de dependência muito baixa,15
(22,4%) apresentam grau de dependência baixa e 7
(10,4%) dependência média.

Por fim o estudo feito por Chehuen et al. (2013)
possuiu uma amostra composta por acadêmicos de cinco

Autor/Ano
População
estudada

Instituição
Ensino/
Estado

Número
de alunos

Coleta de
Dados Prevalência

Ettleeet al. (2005)
Alunos, do
2º ao 9º
semestre

ULBRA-RS 300 Questionários 18,7%

Ferreira et al. (2006)
Estudantes
do 6º ano de
medicina

UNIFE-
SO-RJ

134 Questionários 17,9%

Lemos,et al.(2007)
Estudantes
de todas as
séries

Escolas
médicas de
Salvador-BA

432 Questionários 14,8%

Almeidaetal.(2008)
Estudantes
de todas as
séries

UEPA-PA 400 Questionários 18,5%

Magliariet al. (2008)

Estudantes
de medicina
do 1º ao 5º
ano

UNISA-SP 302 Questionários 17,8%

Pereira et al.(2008)

Matriculados
no referido
curso nos 12
períodos
acadêmicos

UFES-ES 501 Questionários 10,7%

Bertoldi (2008)
Estudantes
3º ano (5º e
6º períodos)

UFSC-SC 95 Questionários 14,7%

Stramariet al.(2009)
Estudantes
de todas as
séries

UPF-RS 320 Questionários 16,5%

Petroianuet al.(2010)
Estudantes
de todas as
séries

UFMG-MG 332 Questionário 16,3%

Botelho et al.(2011)
Estudantes
de todas as
séries

Faculdade
de Medicina
Cuiabá e
Várzea
Grande-MT

72 Questionário 17,4%

Marin et al.(2012)
Estudantes
de todas as
séries

UN-
IMAR-SP

400 Questionário 17,4%

Chehuenet al.(2013)
Estudantes
de todas as
séries

UFJF-MG 324 Questionário 12%
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turmas do curso Médico da Universidade Federal de Juiz
de Fora-MG (UFJF), totalizando 324 estudantes, sendo
187 mulheres (57,7%) e 137 homens (42,3%). Dos estu-
dantes que participaram da pesquisa, 157 (48,4%) de-
clararam já ter experimentado cigarro. Dos que já expe-
rimentaram cigarro, 79 (50,3%) são do sexo feminino e
78 (49,7%) do sexo masculino. Quanto a frequência do
consumo, nos últimos 30 dias, para todos os entrevista-
dos, foi apresentado que em 0 dias houve um total de
285 (88%) alunos; de 1 ou 2 dias foram 15 (4,6%) alu-
nos; de 3 a 5 dias foram 7 (2,2%) alunos; de 6 a 9 dias
foram 3 (0,9%) alunos; de 10 a 19 dias foram 3 (0,9%)
alunos; de 20 a 29 dias foram 6 (1,9%) alunos e todos os
30 dias foram 5 (1,5%) dos alunos, com prevalência de
12% de tabagismo.

Tabela 3: Prevalência do tabagismo nos estudante de medicina segun-
do o gênero

S/I: Sem Informações

Prevalência do tabagismo entre os acadêmicos
do curso de medicina

Os resultados desta pesquisa sobre a prevalência do
tabagismo entre acadêmicos de medicina entre o ano
2005 até 2015 (Tabela 2)demonstraram que ocorreu uma
diminuição da prevalência de tabagismo entre os estu-
dantes de medicina. A prevalênciade fumantes, encon-
trada nos universitários estudados foide 18,7% no ano de
2005 e de 11,5% no ano 2014 evidenciando que a pre-
valência de tabagismo entre os acadêmicos de medicina

esta diminuindo, sendo que a menor prevalência nos
trabalhos analisadosfoi de 10,7% e a maior de 18,7%.

Em comparação com a população geral, o estudo Vi-
gitel – Vigilânciade Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (BRASIL,
2006), cuja população monitorada são adultos (>= 18
anos), residentes em domicílios com telefone fixo, nas
capitais dos 26 estados brasileiros e DF, demonstrou que
a prevalência no ano de 2006 foi de 16,2%. Ferreira et al.
(2006) realizou um estudo no mesmo ano entre os estu-
dantes do sexto ano de medicina na Fundação Educa-
cional Serra dos Órgãos em Niterói-RJ (UNIFESO), com
134 estudantes, sendo que 24 (17,9%) eram fumantes.
Demonstrando neste ano uma preocupante maior preva-
lência dos estudantes de medicina em relação a popula-
ção geral.

No último inquérito nacional sobre prevalência taba-
gismo na população geral, publicado no ano de
2013, Vigitel (BRASIL 2013), demonstrou que o
conjunto dos 27 estados, a prevalência de adultos
fumantes foi de 11,3%. Em comparação com o
estudo feito por Chehuenet al.(2013),por uma a-
mostra composta por acadêmicos de cinco turmas,
do curso de medicina da Universidade Federal de
Juiz de Fora-MG (UFJF), totalizando 324 estudan-
tes com prevalência de 12% de tabagismo, caracte-
rizando uma maior prevalência do tabagismo entre
estudantes de medicina em relação a população
geral.

A prevalência do tabagismo nos estudante
de medicina segundo o gênero

Dentre os fumantes, dados do Ministério da
Saúde, revelam declínio da prevalência do taba-
gismo em ambos os sexos no período de 2006 até
2012 (SALEM et al., 2012). O referido inquérito
também mostrou aproximação das prevalências do
tabagismo entre os sexos masculino e feminino.

Do mesmo modo, os trabalhos analisados (Ta-
bela 3), foram verificados valores de prevalência
aproximados entre os homens e mulheres e em
alguns trabalhos evidencia uma maior prevalência
no sexo feminino.
Machado et al. (2009), em seu trabalho, refere às

prevalências do tabagismo, ponderadas e padronizadas
pela idade e pelo sexo, em função dos anos de escolari-
dade com aproveitamento, verificou-se que, nos homens
com menos de cinco anos de escolaridade, a prevalência
de consumo (32,5%) foi superior à encontrada nos ho-
mens com mais de doze anos de escolaridade (24,1%).
No sexo feminino, pelo contrário, as mulheres com me-
nos de cinco anos de escolaridade apresentaram uma
prevalência de consumo (7,3%) inferior à encontrada nas
mulheres com mais de doze anos de escolaridade
(14,5%), constatando quanto maior a escolaridade refe-

Autor/Ano
População
estudada

Instituição
Ensino/Estado

Número
de alunos

Gênero Prevalência

Zettleeet al.(2005)
Alunos, do
2º ao 9º
semestre

ULBRA-RS 300
Masculino
Feminino

46,6%
55,3%

Ferreira et al. (2006)
Estudantes
do 6º ano de
medicina

UNIFESO-RJ 134
Masculino
Feminino

50%
50%

Lemosetal.(2007)
Estudantes
de todas as
séries

Escolas
médicas de
Salvador-BA

432
Masculino
Feminino

S/I
S/I

Almeidaetal.(2008)
Estudantes
de todas as
séries

UEPA-PA 400
Masculino
Feminino

64,7%
35,3%

Magliariet al. (2008)

Estudantes
de medicina
do 1º ao 5º
ano

UNISA-SP 302
Masculino
Feminino

39,5%
60,5%

Pereira et al. (2008)

Matriculados
no referido
curso nos 12
períodos
acadêmicos

UFES-ES 501
Masculino
Feminino

51,3%
48,7%

Bertoldi (2008)
Estudantes
3º ano (5º e
6º períodos)

UFES-ES 501
Masculino
Feminino

S/I
S/I

Stramariet al. (2009)
Estudantes
de todas as
séries

UPF-RS 320
Masculino
Feminino

65,4%
34,6%

Petroianuet al. (2010)
Estudantes
de todas as
séries

UFMG-MG 332
Masculino
Feminino

70%
30%

Botelho et al.(2011)
Estudantes
de todas as
séries

Faculdades de
Medicina
Cuiabá e
Várzea Gran-
de-MT

72
Masculino
Feminino

S/I
S/I

Marin et al.(2012)
Estudantes
de todas as
séries

UNIMAR-SP 400
Masculino
Feminino

53,7%
46,3%

Chehuenet al.(2013)
Estudantes
de todas as
séries

UFJF-MG 324
Masculino
Feminino

49,7%
50,5%
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rente ao sexo feminino maior é a prevalência sobre o
consumo de tabaco.

4. CONCLUSÃO
Concluímos que é digno de nota que, no presente es-

tudo, demonstra que a prevalência de tabagismo entre
estudantes de medicina esta diminuindo nos últimos dez
anos, entre 2005 até o ano de 2015, mas existe um au-
mento da prevalência do tabagismo entre os estudantes
de medicina sobre a população geral. Com isso as esco-
las médicas têm uma responsabilidade ética não só de
educar, mas também de aumentar a conscientização so-
bre os riscos à saúde e oferecer tratamento para proteger
a saúde de seus alunos.

Apesar de a prevalência do tabagismo
nos homens ainda ser maior do que a das mulheres, na
maioria dos trabalhos analisado, o número
de mulheres fumantes vem aumentando consideravel-
mente. Assim como nos países desenvolvidos, a tendên-
cia da prevalência de fumo entre os homens vem mos-
trando algum decréscimo, o que não está ocorrendo com
as mulheres.

Considerando ser pressuroso a necessidade de os
profissionais de medicina atuarem para a redução do
tabagismo e que esses devem dar o exemplo aos demais
indivíduos na conscientização dos males do tabagismo,
pois é preocupante essa prevalência encontrada. Para que
a redução do tabagismo seja feita com maior segurança,
acadêmicos de medicina, além da consciência do malefí-
cio a que estão sujeitos, é imperativo que os mesmos
deixem de ser fumantes, para adequar o seu discurso à
prática diária.

Esse estudo fornecerá aos órgãos responsáveis subsí-
dios que os possibilitem criar políticas públicas visando
a promoção a saúde e estimular os acadêmicos a desen-
volverem hábitos de vida saudáveis.
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RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno que acon-
tece devido a avanços das tecnologias em saúde e as baixas
taxas de natalidade. O Brasil está passando por um pro-
cesso de envelhecimento de sua população. Segundo dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatista) no
ano de 2015 individuos acima de 65 anos no Brasil corres-
pondem a 7,9% da população e de acordo com projeções do
mesmo órgão em 2030 essa polução representará 13,44%.O
presente estudo do tipo pesquisa bibliográfica realizado nas
bases de dados SCIELO e LILACS, tem por objetivo mos-
trar os principais benefícios proporcionados por meio da
atividade física relacionados a agilidade em idosos. De a-
cordo com a literatura as perdas funcionais na aptidão
física são inerentes ao envelhecimento, pois o processo de
envelhecimento envolve diversas alterações biológicas, es-
truturais e funcionais. No entanto, a prática regular de
atividade física promove a autonomia do idoso e têm im-
portância no contexto da promoção da saúde, influenciando
na qualidade de vida saudável, configurando um elemento
determinante na aquisição e manutenção da agilidade em
pessoas idosas.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, envelhecimento, equilíbrio,
atividade física.

ABSTRACT
Population aging is a phenomenon that happens due to
advances in health technologies and low birth rates. Brazil is
going through a process of aging of its population. According
to the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statist) in
2015 individuals over 65 years in Brazil account for 7.9% of
the population and according to projections of the same body
in 2030 that defilement represent 13.44%. This study was
developed through bibliographic research in SCIELO
databases, PUB MED and LILACS, aims to show some of the

benefits provided through physical activity related to agility in
the elderly. According to the literature the functional losses in
physical fitness are inherent to aging since the aging process
involves several biological, structural, and functional changes.
However, regular physical activity promotes the independence
of older and have importance in the context of health
prevention, influencing the healthy quality of life, setting a
determining factor in the speed of acquisition and maintenance
in older people.

KEYWORDS: Elderly, aging, balance, physical activity.

1. INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento do ser humano tem

sido foco de atenção de vários pesquisadores em todo o
mundo, devido ao grande número de pessoas que estão
alcançando idades acima de 65 anos.O Brasil está pas-
sando por um processo de envelhecimento de sua popu-
lação. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica) no ano de 2015 individuos acima
de 65 anos no Brasil representam 7,9% da população e
de acordo com projeções do mesmo órgão em 2030 essa
população representará 13,44%.

O envelhecimento populacional de acordo com Cai-
xeta Junior & Barros(2009),é um fenômeno que aconte-
ce devido a avanços das tecnologias em saúde e as bai-
xas taxas de natalidade. Pode ser definido por alterações
celulares que ocorrem no organismo desde o nascimento,
resultante da ação do tempo sobre os seres vivos (MA-
GALHÃES, 2008). De acordo com o Ministério da Sa-
úde(2007), envelhecimento pode ser compreendido co-
mo um processo natural, de diminuição progressiva da
reserva funcional e que acarreta mudanças físicas, psi-
cológicas e sociais no indivíduo.

Conforme se acentuam essas mudanças físicas, a o-
corrência de quedas se torna diretamente proporcional ao
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grau de incapacidade funcional. Várias são as perdas
funcionais que se acentuam com a idade, dentre elas a
redução da agilidade, uma aptidão física que segundo
Mazo (2001) é definida como a habilidade que permite ao
indivíduo mudar a posição do corpo ou a direção de forma
rápida.

A agilidade e o equilíbrio são considerados como
parte integrantente da aptidão funcional dos idosos, visto
que esta capacidade é exigida em muitas atividades da
vida do idoso, como andar, desviar-se de pessoas, alcan-
çar objetos entre outras. Dessa forma o presente estudo,
tem por objetivo mostrar algunsdos benefícios propor-
cionados por meio da atividade física relacionados a
agilidade em idosos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de revi-

são bibliográfica nas bases de dados: Scientific Electro-
nic Library Online (SCIELO) e Literatura Lati-
no-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LI-
LACS). Para a busca utilizou-se os seguintes termos
constantes nos Descritores em Ciência da Saúde - DeCS:
Idoso; Envelhecimento; Equilíbrio; Atividade Física. A
seleção do material se deu a partir dos critérios de inclu-
são: artigos que estivessem disponíveis na íntegra e que
abordassem atividade física relacionada a idosos em seus
títulos, idioma em português e publicações realizadas no
período de 2002 a 2014.

Coleta de dados
O levantamento do material foi realizado durante os

meses de março a maio, cruzando os seguintes descrito-
res: 1- idoso, atividade física, 2- idoso, equilíbrio, 3-
envelhecimento, equilíbrio, 4- envelhecimento, atividade
física.Essa busca forneceu um total de 69 artigos, sendo
que a maioria das referências foi encontrada em mais de
uma base de dados simultaneamente.A seleção do mate-
rial se deu a partir artigos que abordavam em seus resu-
mos a atividade física e idosos e os benefícios da ativi-
dade física relacionada a agilidade. Em seguida, foi rea-
lizada a leitura de cada artigo e os que respondiam ao
objetivo da pesquisa foram selecionados.Grande parte
dos estudos foi excluída por desviar-se do tema, por não
relacionarem atividade física diretamente com a agilida-
de em idosos, obtendo-se um resultado final de 5 artigos

3. DESENVOLVIMENTO

1 – Acolhimento: em busca de um conceito
Nesta sessão serão abordados alguns temas co-

mo:alterações decorrentes do envelhecimento, capaci-
dade funcional e benefícios da atividade física relacio-
nado a agilidadedos idosos.

Alterações decorrentes do envelhecimento

A composição corporal sofre mudanças inevitáveis
decorrentes do envelhecimento ao longo do tempo, com
declinio importante da massa óssea e muscular (CA-
MERON &MACHADO, 2004). Já a perda óssea decor-
rente do envelhecimento não ocorre de forma homoge-
nea, pois após os 40 anos tem inícioo processo de perda
do osso trabecular e com o passar da idade do osso cor-
tical (ROSSI, 2008). Essa perda ocorre principalmente
em mulheres pós-menopausa devido à redução do estro-
gênio. A diminuicão da massa óssea e a idade avancada
podem ser consideradas como dois dos principais fatores
de risco para fraturas(SOUZA, 2010; BUTTROS et al.,
2011).

Um dos motivos para alteração do estatus corporal é
a quantidade de gordura que o nosso corpo acumula á
medida que envelhecemos. A quantidade de gordura
corporal aumenta com a idade, devido a alguns fatores
presentes no envelhecimento tais como: aumento da in-
gesta alimentar, redução da capacidade de mobilizar
gordura, hereditariedade e diminuição da atividade física,
onde a redução dessa atividade leva a perdas funcionais
(WILMORE & COSTILL, 2010).

A maior parte dessas perdas funcionais se acentuam
com a idade devido a inatividade do sistema neuromus-
cular, redução do condicionamento físico e ao desuso
levando a complicações econdições debilitantes como
depressão, ansiedade, inanição que acabam conduzindo a
debilidade muscular estabelecendo-se um círculo vicioso
(OKUMA, 2002).

Outro fator relevante no processo de alteração cor-
poral é índice de massa corpórea (IMC). Os homens a-
tingem seu valor máximo entre 45 e 49 anos entrando
em queda após essa idade, já amulher atinge seu maior
valor entre 60 e 70 anos, ou seja continuam a ganhar
peso em relação aos homens por mais 20 anos. A impor-
tância do IMC no processo de envelhecimento é que
valores acima da normalidade (26-27) estão relacionados
a aumento da mortalidade por câncer, diabetes, doenças
respiratórias e doenças cardiovasculares (MATSUDO et.
al., 2002).

Ocorre diminuição da massa muscular em torno de
10 e 16% entre os 25 e 65 anos e a partir dos 40 anos o
indivíduo passa a sofrer um descrécimo desta massa,
sendo a mesma substituída em grande parte por colágeno
e gordura (FECHINE & TROMPIERI, 2012). Com a
redução da massa muscular uma série de alterações e
deficits ocorrem no organismo, dentre estasalterações as
do aparelho locomotor, que se dão devido a um descré-
cimo do sistema neuromuscular levando a redução da
flexibilidade, da resistência, da força, do equilíbrio, da
coordenação, da mobilidade articular e da agilidade
(REBELATTO et. al., 2006).
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Capacidade Funcional e Agilidade
Um declínio da função relacionado à idade pode ser

demonstrado em todos sistemas corporais tendo como
resultado um número elevado de quedas em idosos. No
Brasil 30% dessa população sofreu pelo menos um epi-
sódio de queda por ano, sendo sendo que 32% estão en-
tre os 65 e os 74 anos, 35% entre os 75 e os 84 anos e
51% acima dos 85 anos (ARAÚJO, 2008).

No processo de envelhecimento o indivíduo vivencia
várias mudanças como a redução da capacidade funcional
e da aptidão física.Capacidade funcional refere-se à ha-
bilidade fisica e mental que o indivíduo possui de viver de
maneira independente e autônoma (MACEDO, 2012). O
declínio dessa capacidade pode estar associado a maior
risco de institucionalização e quedas e adequados níveis
de agilidade auxiliam na redução do risco de quedas,
sendo de suma importância a manutenção e o desenvol-
vimento dessa aptidão física (FERREIRA& GOBBI,
2003).

A agilidade parece ser uma das perdas funcionais mais
prevalentes e pode ser definidada como a capacidade de
realizar movimentos de curta duração e alta intensidade
com mudanças de direção ou alterações na altura do
centro de gravidade do corpo (ZAGO &GOBBI, 2003).

Figura 1. Teste de agilidade e equilíbrio dinâmico - AGIL (adaptação
de OSNESS et al., 1990). Resultados indicam que indivíduos que
realizarem o teste em até dez segundos são considerados independentes
e com baixo risco para quedas, os que gastam entre onze e vinte se-
gundos apresentam alguma fragilidade e apesar de não apresentarem
alterações de equilíbrio importantes exibem médio risco para quedas,
entre vinte e um e trinta segundos são idosos que necessitam de alguma
intervenção e acima de 30 segundos são considerados com alto risco de
quedas e dependentes em (AVDS) atividades de vida diária (LOPES,
2009; JOIA et. al., 2009).

Diversos testesfísicos têm sido desenvolvidos com o
objetivo de avaliar de forma funcional e sistemática a
coordenação,flexibilidade, agilidade e equilíbrio dinâ-
mico, força e resistência aeróbia geral, pertencentes a
bateria de testes desenvolvida pela American Alliance
for Health, Physical Education, Recreation and Dance –
AAHPERD. O teste para avaliar a agilidade e equilíbrio
dinâmico (AGIL) de AAHPERD consiste em mensurar o
tempo que o idoso leva para realizar o procedimento
(Figura 1). Neste teste o indivíduo estará sentado e de-
verá levantar, contornar um cone, sentar e levantar no-
vamente, contornar o segundo cone, encerrando o proce-
dimento na posição sentado, sendo que os cones estarão

a 1,80m de distância da cadeira. Esse teste avalia so-
mente a agilidade de membros inferiores (OSNESSet al.,
1990).

Benefícios da Atividade Física na Agilidade em
Idosos

Há necessidade de um novo modelo de saúde para se
manter a capacidade funcional e envelhecer mantendo as
funções e a independência (PARREIRAet al., (2010). A
redução da capacidade funcional traz implicações im-
portantes para a família, para o sistema de saúde para a
comunidade e para o próprio indivíduo. Isso se deve
principalmente ao estilo de vida desses indivíduos, há-
bitos de vida inadequados como fumar, beber, comer em
excesso, falta de exercícios físicos, estresse agudo ou
crônico, entre outros (ROSA & CARVALHO, 2009;
MACEDO, 2012).

A atividade física pode ser uma das estratégias para se
diminuir os anos de dependência funcional e incapaci-
dade. Aprática regular de atividade física traz benefícios
físicos, psicológicos e sociais, melhorando qualidade de
vida em idosos (GUIMARÃES et al. 2011; PICCOLO,
2011).

No estudo de Silva et al. (2002) com 26 indivíduos
fisicamente ativos com média de idade de58,27 ± 7,95
anos, avalioucomo a agilidade responde a um programa
de atividades físicas. Para avaliar a agilidade foi utiliza-
do o teste de agilidade e equilíbrio dinâmico da bateria
de testes da AAHPERD e concluiram que houve melhora
nos escores de agilidade e posterior manutenção desta
aptidão física contribuindo para melhora da qualidade de
vidas destes indivíduos.

Em outro estudo foi avaliada a agilidade de membros
superiores e agilidade geral em mulheres na terceira i-
dade, com e sem treinamento físico. Os autores concluí-
ram que o grupo que participava de atividadesfísicas
aprestava melhores níveis de agilidade que o grupo sem
treinamento (FERREIRA& GOBBI, 2003).

Uma pesquisa com 77 idosos ativos, com o objetivo
de avaliar a coordenação, resistência de força, equilíbrio
dinâmico, e agilidade, assim como variáveis antropomé-
tricas em diferentes momentos do treinamento físico,
revelou como principais achados redução significativa
do percentual de gordura e melhora no desempenho fí-
sico (CAIXETA et al., 2009).

No estudo realizado na Universidade Estadual da
Paraíba com o objetivo de avaliar os efeitos da atividade
física na agilidade e equilibrio de idosos, concluiram que
os valores foram considerados significativos na avalia-
ção da força muscular, equilibrio e agilidade (BARROS
et al., 2013).

Com o intuito de verificar a efetividade da fisiotera-
pia associada a dança na agilidade, flexibilidade e equi-
líbrio Barboza et al. (2014) por meio da prática de exer-
cícios físioterapêuticos associados a dança, concluiram
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que o grupo intervenção apresenteou melhores níveis
dessas capacidades.

A síntese dos objetivos e resultados dos estudos
encontrados sobre a relação da atividade física e a agili-
dade em idosos são apresentados no quadro 1.

Quadro 1. Artigos selecionados sobre a atividade física e agilidade
em idosos.
AUTORES OBJETIVOS RESULTADOS
Silva et al. (2002) Avaliar a influência tempor-

al de programa regular de
atividade física generaliza-
da, de intensidade modera-
da, e de duração prolonga-
da, sobre os níveis de agili-
dade na terceira idade.

Houve melhora nos
escores de agilidade e
posterior manutenção
desta aptidão física.

Ferreira & Gobbi
(2003)

Avaliar a agilidade de
membros superiores e
agilidade geral em mulheres
na terceira idade e se exis-
tiam relação entre esses dois
tipos de agilidade.

O grupo que partici-
pava atividade física
aprestaram melhores
níveis de agilidade que
as não treinadas.

Caixeta et al. (2009) Avaliar a coordenação,
resistência de força,
equilíbrio dinâmico, e
agilidade, assim como
variáveis antropométricas.

O principal achado foi
a redução significativa
do percentual de
gordura e melhora no
desempenho físico.

Barros et al. (2013) Avaliar os efeitos da ativi-
dade física na agilidade e
equilibrio de idosos.

Os escores foram
considerados signifi-
cativos na avaliação da
força muscularem,
equilibrio e agilidade.

Barboza et al. (2014) Verificar a efetividade da
fisioterapia associada a
dança na agilidade, flexibi-
lidade e equilíbrio.

O grupo intervenção
apresentou melhores
níveis nos parâmetros
motores.

CONCLUSÃO
Com esta revisão bibliográfica conclui-se que as

perdas funcionais na aptidão física são inerentes ao en-
velhecimento, pois o processo de envelhecimento en-
volve diversas alterações biológicas, estruturais e fun-
cionais. No entanto, a prática regular de atividade física
promove a autonomia do idoso e têm importância no
contexto da prevenção da saúde,influenciando na quali-
dade de vida saudável, configurando um elemento de-
terminante na aquisição e manutenção da agilidade em
pessoas idosas.
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RESUMO
Este estudo é uma revisão literária com base em artigos e
livros, tem objetivo verificar os benefícios da atividade físi-
ca no padrão postural dos idosos com enfoque nas altera-
ções posturais durante o envelhecimento.Foram utilizados
como descritores os temas idoso, postura e exercícios. Inici-
almente realizou-se a busca nos bancos de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LI-
LACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e
em livros periódicos. Foram utilizados 24 artigos e 3 livros,
dos quais  se adequavam aos objetivos do estudo.A revisão
literária evidenciou a importância a prática de atividade
física, para aumentar a estabilidade postural, em função
da diminuição de dores e deformidades, como também por
reduzir o risco de quedas e melhorar o equilíbrio dos idosos.
A alteração postural mais comumente encontrada nos ido-
sos éa cifose torácicaque se desenvolve com o avançar da
idade.

PALAVRAS-CHAVE: Exercício, idoso, postura.

ABSTRACT
This study is a literature review based on articles and books,
has objective to verify the benefits of physical activity in post-
ural pattern of the elderly with focus on postural changes dur-
ing aging. They were used as descriptors elderly subjects,
posture and exercise. Initially there was the search in databases
Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS),
Scientific Electronic Library Online (SciELO) and periodic
books. We used 24 articles and three books, which suited the
objectives of the study. The literature review showed the im-
portance to physical activity, to improve postural stability, due
to the reduction of pain and deformities as well as to reduce the

risk of falls and improve balance in the elderly. Postural
changes most commonly found in the elderly is the thoracic
hypnosis that develops with age.

KEYWORDS: Exercise, elderly, posture.

1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional está relacionado com

o declínio da fecundidade e mortalidade, bem como com
o aumento da expectativa de vida. Nesta fase nota-se o
aparecimento de perdas durante a vida, relacionadas aos
fatores psicoemocionais e estilo de vida do individu-
o(FRANCHI & MONTENEGRO, 2005).

Com o passar dos anos ocorrem uma serie de modi-
ficações no organismo, levando o individuo idoso a uma
perda de adaptabilidade e até mesmo a morte. Entre as
principais alterações destacam-se aquelas que compro-
metem os sistemas visual vestibular, somatossensorial e
sistema nervoso central ( CASTRO et al., 2012).

Muitos indivíduos não chegam à velhice no mesmo
estado, existem aqueles que chegam mais dispostos, ati-
vos, desenvolvidos, mais autônomos e saudáveis do que
os outros. Desta maneira observa-se o desenvolvimento
de várias patologias, e estas podem ser mais susceptível
em alguns idosos do que em outros, podendo levar alte-
rações do equilíbrio, da marcha, da mobilidade e até
mesmo da postura(SOARES et al., 2003).

A postura de um indivíduo deve ser definida como
uma posição em que a parte estrutural corpo se mantém
relativamente em alinhamento, considerando-se os vá-
rios segmentos que o compõem, para uma atividade es-
pecífica, podendo ainda ser definida como a forma ca-
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racterística de sustentar o próprio corpo (SILVEIRA et
al., 2010). Quando se pensa na postura de um idoso,
geralmente a imagem que surge é a de uma pessoa incli-
nada anteriormente, com o pescoço e o ombro projetados
para frente, e frequentemente, esta é do sexo feminino e
consequentemente apresenta um alto risco de queda
(GUCCIONE, 2002).

Esta forma de sustentar o próprio corpo está relacio-
nada com a prática de movimentos voluntários etambém
com a manutenção dos segmentos corporais, com asso-
ciação ao ambiente. O equilíbrio postural é a consequên-
cia de um relacionamento complexo e dinâmico entre o
sistema sensorial e o sistema motor, sendo este substan-
cial para a habilidade de praticar as tarefas simples e
desafiadoras (CASTRO et al., 2012).

Pode-se classificar as posturas como adequadas e i-
nadequadas. Sendo que,a postura adequada é aquela que
tem menos gastos energéticos, dispõe uma mínima so-
brecarga das estruturas musculares, ósseas e articulares.
Já a postura inadequada ainda apresenta várias partes do
corpo defeituosas, resultando de dificuldade no equilí-
brio, sendo este menos eficiente e produzindo maior
sobrecarga nas estruturas de sustentação (COLNÉ et al.,
2008).

Com base neste contexto, o presente estudo tem co-
mo objetivo verificar os benefícios da atividade física no
padrão postural dos idosos,com enfoque nas alterações
posturais durante o envelhecimento.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica

que reuni informações sobre as pesquisas que mostram o
impacto dos exercícios físicos na postura do idoso, bem
como as principais alterações posturais no envelheci-
mento. Em um primeiro momento realizou-se a busca
nos bancos de dados Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific E-
lectronic Library Online (SCIELO) e em livros textos,
seguida da seleção dos textos conforme os objetivos,
realizando a leitura de cada artigo e livro. Foram reali-
zadas as anotações após a leitura, feita a transcrição dos
dados exatos e úteis em relação ao assunto proposto,
seguindo a normatização dos direitos autorais.

Coleta de dados
O levantamento do material foi realizado durante os

meses de março amaio, utilizando os seguintes descrito-
res: 1- exercício, 2- idoso, 3- postura. A seleção do ma-
terial se deu a partir dos seguintes critérios de inclusão:
artigos que abordavam em seus resumos as alterações
posturais nos idosos e os benefícios da atividade física
no padrão do idoso; apresentar-se dentro do corte histó-
rico, com o intuito de delimitar o número de dados, pu-
blicações realizadas e/ou publicadas no período com-
preendido de 2001 a 2014; Constar nas bases de dados

do LILACS, SCIELO e em livros da Biblioteca Univer-
sitária-UniCesumar, sendo os artigos no idioma portu-
guês e inglês. Em seguida, foi realizada a leitura de cada
artigo e livro e os que respondiam ao objetivo da pes-
quisa eram selecionados.

3. DESENVOLVIMENTO
Nesta sessão serão abordados alguns temas como as

principais alterações posturais dos idosos no plano sagi-
tal e frontal e o impacto da prática de exercícios físicos
no padrão postural nessa população.

Principais alterações posturais em idosos

A cifose torácica é um dos tipos de alterações postu-
rais comumente encontradas nos indivíduos, sendo uma
anomalia postural muito frequenteque surge com o a-
vançar da idade. Quando a curvatura tem o seu ponto
mais alto na região torácica, as costelas fazem saliência
para trás e o diâmetro anteroposterior do tórax aumenta.
Os indivíduos que apresentam esse tipo de anomalia tem
aumento significativo do ângulo entre a clavícula e a
porção escapular da coluna no plano transversal. A in-
clinação do terço superior da coluna torácica, quando
medida abaixo da primeira vértebra torácica, revela-se
aumentada em relação ao plano vertical, nos indivíduos
portadores desse tipo de postura, resultando em projeção
da cabeça para diante (PICKLES et al.,2002).

Em relação a hiperlordose lombar, estaé caracteriza-
da como uma curvatura de convexidade anterior da re-
gião lombar. Oaumento da incidência pélvica e ângulo
sagrado e a inclinação pélvica anterior determinam o
aumento da lordose lombar. Está associada a dores e
muitas vezes são assintomáticas, diminuindo também a
flexibilidade. Oaumento da lordose lombar é mais sus-
ceptível no sexo feminino, na raça negra, e também está
associado com aumento do índice de massa corporal
(IMC), bem como com adiminuição da prática  ativi-
dade física (BARBOSA et al., 2011).

A hiperlordose lombar pode estar relacionada com
acúmulo de tecido adiposo na região do abdome (SI-
QUEIRA &SILVIA, 2011), sendo assim indivíduos com
excesso de peso podem ter alteração no alinhamento
corporal, gerando dificuldades para manter o equilíbrio
estático, como dinâmico(TAVARES et al., 2013). Nesse
contexto, alguns parâmetros podem se intensificar na
obesidade, como a reordenação postural, causada pela
falta de sustentação muscular e pela ação da gravidade.
Em alguns casos não atinge somente a coluna vertebral,
mas também outras articulações que, por sua vez, auxi-
liam para que o corpo fique susceptível a desequilíbrios
e às restrições de movimentos (SIQUEIRA &SILVA,
2011).

As alterações posturais não são inevitáveis e também
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não se manifestam juntas, surgem vários tipos de trans-
formação, desenvolvendo mecanismo do corpo de sus-
tentação, os quais consistem em proporcionar uma pos-
tura correta e sem desvios (SILVEIRA et al., 2010).

Estão presentes em todas as etapas da vida, desde a
infância até a velhice, porém mais comum na fase de
envelhecimento. Isso se deve a consequência do enve-
lhecimento normal (DRZAŁ-GRABIEC et al., 2013).
Nos idosos começam a aparecer em torno dos 40 anos de
idade e são mais perceptíveis nas mulheres que nos ho-
mens,devido a vulnerabilidade elevada das mulheres
para a perda de massa óssea (GUCCIONE, 2002).

Os idosos além de apresentarem alterações posturais,
seus ossos se tornam mais osteoporóticos, o poder mus-
cular diminui, tem perda de movimentos e da coordena-
ção motora, tornando-se mais difícil em manter seu e-
quilíbrio (SILVEIRA et al., 2010).

Dentre as causas mais importantes de morbidade na
população estãoos desvios posturais, resultantes dos fa-
tores psicológicos, socioculturais e biológicos. As alte-
rações posturaisobservadas nos indivíduos idosos éa
cabeçaprojetada para frente, à coluna vertebral torácica
se curva para uma postura mais cifótica, ou seja, uma
curvatura para fora e há ainda uma perda da lordose
lombar normal com retroversão pélvica (PALHARES et
al., 2001).

Nessas alterações cervicais ocorre a inclinação da
pelve, onde esta se inclina posteriormente com mais
frequência. Também podem ocorremà restrição da mo-
vimentação da coluna cervical, como já mencionada por
outros autores o individuofica com a cabeça e os ombros
projetados para frente, sendo muito esse tipo de altera-
ção  nos idosos (GUCCIONE, 2002).

As alterações na postura fazem com ocorrem mu-
danças na estrutura corporal, limitando o individuo a
realização de algumas atividades da vida diária como
realização das tarefas domestica e deslocar-se de um
lugar para outro. Desta maneira, o desvio postural pode
afetar o desequilíbrio corporal que, por sua vez, irão
prejudicar o equilíbrio estático, da marcha, complicações
estas que podem colocar o indivíduo idoso à queda
(GASPAROTTO et al., 2012).

Os fatores que estão relacionados com a má postura
são as dores na coluna vertebral, a estética corporal e
degeneração da estrutura do corpo. Para se obtiver me-
lhora é necessário orientações e tratamento que minimi-
ze esses fatores (FUNDEP, 2004).

Grupos de medicamentos também podem modificar a
postura. Sendo que os principais mecanismos pelos quais
os medicamentos comprometem a mobilidade e alteram
a postura são: sedação, instabilidade e hipoten-
são(GUCCIONE, 2002).

Posturas corporais adequadas auxiliam no equilíbrio
dos movimentos corporais impedindo que o corpo con-
tinue em contração prolongada, reduzindo as dores do

individuo e melhorando sua flexibilidade(ACHOUR
JUNIOR, 2010).
Prática de exercícios físicos e a postura do
idoso

A prática deatividade física tem como função melho-
rar a estabilidade postural e a marcha do idoso, o que
poderá diminuir a incidência de quedas.Alguns autores
sugerem que tal práticafavoreçe a manutenção do ali-
nhamento postural normal, ou seja, quanto mais ativo o
indivíduo, menor o grau de desvio postural (TAVARES
et al., 2013).

Na literatura tem sido evidenciada que prática de ati-
vidade física traz benefícios à saúde do idoso, fazendo
com que estes indivíduos se mantenham independentes e,
com uma boa a qualidade de vida (PEDRINELLI et al.,
2009). A prática de atividade física além de melhorar a
qualidade vida dos idosos, traz benefício para a saúde,
fazendo com que estes se mantenhamindependentes e
tenha um envelhecimento bem sucedido (KAMADA et
al., 2013).

A prática de atividade física também está associada
ao crescimento da capacidade dos reflexos que estão
relacionados ao controle postural, basicamente por meio
da adaptação da informação neurossensorial, nas quais
dispões a uma resposta motora mais compatível, condu-
zindo a melhores ajustes posturais em situações de de-
sequilíbrio e prevenindo o surgimento de quedas. Deste
modo, o aumento da curvatura da coluna vertebral no
plano sagital está intimamente associado com a redução
do nível de atividade física (VALDUGA et al.,2013).

De acordo com Achour Junior(2010), para realização
de alguns exercícios, é fundamental centralizar a atenção
nas diferentes tensões musculares e também no posicio-
namento corporal. Os movimentos podem auxiliar no
desenvolvimento da força pela ação excêntrica. Nesse
sentido, são indicados exercícios de alongamento com a
utilização do Thera band que aumenta a tensão muscular
e a estabilização do segmento corporal. Contudo esses
movimentos podem provocar dores musculares tardias
pelo exagero de tensão e também pelo exagero de tempo
em que se permanece em alongamento.

Existem várias modalidades de intervenção para me-
lhoria do quadro clínico provocado pelas alterações pos-
turais em idosos, uma vez que nessa faixa etária é prati-
camente impossível a correção das deformidades estru-
turais. A fisioterapia é uma recuso terapêutico que ajuda
nesse período de envelhecimento prevenindo quedas e
melhorando a qualidade de vida dos indivíduos, por tra-
balharcom programas fisioterapêuticos que visem uma
melhoria no equilíbrio e força, através de exercícios, de
hidroterapia e orientações (CASTRO et al., 2012).

Um recurso terapêutico utilizado para o alinhamento
corporal é a reeducação postural global (RPG). Esta in-
tervenção traz benefícios como a melhoria da força
muscular respiratória, mobilidade abdominal e da pres-
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são respiratória máxima, além de redução da dor, au-
mento da flexibilidade, da coordenação motora e da es-
tabilidade postural.  Ensina o individuo a se posicionar
adequadamente, fazendo a correção da postura e orien-
ta-o a se sentar corretamente, ajudando a eliminar as
dores e o surgimento de possíveis complicações advin-
das da má postura (TEODORI et al., 2011).

O pilates também é indicado nos casos de alterações
posturais, pois é um método capaz de melhorar a flexibi-
lidade do corpo, o alinhamento postural e a coordenação
motora, além do aumento da força muscular, o que de-
monstra uma relação direta com o processo de reeduca-
ção postural. Ressalta-se portanto, que a função muscu-
lar está associada com o alinhamento postural (EMER-
Yet al., 2010).

Alguns estudos já comprovaram que o método pilates,
melhora a qualidade de vida das pessoas, reduzindo as
dores principalmente nos idosos, aumentando sua flexi-
bilidade. Sendo assim, por estar relacionado com fun-
cionalidade da população da terceira idade, este método
pode ser um meio de aprimorar parâmetros psicomotores
(TOZIM et al., 2014).

4. CONCLUSÃO
Esta revisão literária evidenciou a importância da

prática de atividade física para aumentar a estabilidade
postural, diminuir as dores, como também por melhorar
o equilíbrio dos idosos e reduzir o risco de quedas.  A
alteração postural mais encontrada nos idosos foi a cifo-
se torácica associada com o avançar da idade.

Ressalta-se que é de suma importância programas de
atividade física, independente da modalidade, para a
prevenção e promoção da boa postura dos idosos.
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15) Os conceitos emitidos nos textos serão de responsabilidade exclusiva dos
autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do Conselho Editorial.

16) Juntamente com o artigo, os autores deverão encaminhar um formulário de
submissão de artigo, que se encontra disponível no site www.uninga.br, link
‘Revista Científica’, devidamente preenchido e assinado por todos os
autores do artigo. No caso de conflito de interesse, os autores deverão
especificá-lo.
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17) Os textos para publicação deverão ser encaminhados preferencialmente por
e-mail, para a coordenação da REVISTA UNINGÁ, ou pelo correio:

REVISTA UNINGÁ

e-mail: mastereditora@mastereditora.com.br

A submissão pode ser feita eletronicamente pelo site
www.mastereditora.com.br após o cadastro do autor

UNINGÁ – Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda.
Rodovia PR 317, 6114, CEP 87035-510 – Maringá – Paraná – Brasil.
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REVISTA UNINGÁ - Formulário de Submissão de Artigo

Título do Artigo: _________________________________________________
________________________________________________________________

Transferência de Direitos: Os autores transferem todos os direitos, título e
interesse nos direitos autorais do artigo citado acima para a REVISTA
UNINGÁ, em caso de publicação. Isto se aplica a todas as traduções do mesmo,
e apresentações preliminares, sob quaisquer meios de divulgação, do trabalho
aceito e ainda não publicado. Os autores garantem que o artigo é original, não
infringe qualquer direito autoral ou de propriedade de terceiros, não está em
consideração para publicação em nenhum outro periódico e não foi publicado
previamente. Os autores assumem por a responsabilidade pelo conteúdo
completo da versão final que foi submetida.
Procedimentos experimentais em animais e em seres humanos: Os autores
estão cientes de que a REVISTA UNINGÁ exige que todas as pesquisas que
envolvam animais e/ou seres humanos, consideradas para publicação, deverão
estar de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e seus
complementos, devendo ter o consentimento por escrito do paciente e terem sido
aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa. Todos os experimentos com
seres humanos e/ou animais devem vir acompanhados de descrição, no texto do
artigo, que o estudo foi aprovado pelos respectivos órgãos que gerenciam a Ética
em Pesquisa nas instituições de origem.
Conflito de interesse: Os autores declaram que todas as suas afiliações
corporativas ou institucionais e todas as fontes de apoio financeiro ao trabalho
estão devidamente reconhecidas, e certificam que não há nenhum interesse
comercial ou associativo que represente conflito de interesse relacionado ao
trabalho submetido. Caso haja interesse comercial na publicação do artigo, os
autores concordam em inserir essa informação juntamente com o artigo a ser
publicado.

Data:
Autor:
Assinatura: ______________________________________________________

Autor:
Assinatura: ______________________________________________________

Autor:
Assinatura: ______________________________________________________
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Autor:
Assinatura: ______________________________________________________

Endereço do autor responsável pela correspondência:

Logradouro:______________________________________________________
Cidade/Estado:_____________________________ Cep: _________________
Fone: __________________________ Fax: ____________________________
e-mail: __________________________________________________________

Este documento deverá ser encaminhado para a REVISTA UNINGÁ,
quando solicitado, no formato PDF, após datado e assinado por todos os
autores.

Para envio utilize o e-mail: mastereditora@mastereditora.com.br
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