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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Sabe-se que a qualidade do sono é fundamental
para se ter uma boa qualidade de vida de modo que o
indivíduo possa viver e se relacionar com o outro de
forma satisfatória e atinja as condições necessárias para
o desenvolvimento de suas atividades profissionais no
ambiente organizacional, contudo é preciso que o
indivíduo saiba da importância e da necessidade de
dormir bem, uma vez que, uma boa qualidade do sono é
sinônimo de qualidade de vida e automaticamente de
longevidade e de diminuição de riscos à saúde. Sendo
assim o presente trabalho teve como objetivo, analisar o
perfil da qualidade do sono dos servidores. Participaram

como sujeitos da pesquisa 16 servidoras Técnicas
Administrativas lotadas no IFPE - Campus Vitória, onde
foi realizada uma pesquisa aplicando o questionário
(PITTSBURGH) que calcula o Índice de qualidade do
sono. Os dados foram analisados no programa
estatístico SPSS versão 16.0. Realizou-se uma
distribuição de frequência e observou-se que a maioria
dos sujeitos apresentaram uma média de horas de sono
dentro da média da população (de 6 a 8 horas diárias) o
que corresponde a 68,75%, porém 31,25% dessas
servidoras dormem menos do que o recomendado.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade do sono, atividades, saúde e servidores.

A STUDY OF THE PROFILE OF SLEEP QUALITY OF SERVERS OPSI - CAMPUS OF ST ANTONY WIN
ABSTRACT
It is known that the quality of sleep is essential to
have a good quality of life so that the individual can live
and relate to each other satisfactorily and reach the
necessary for the development of their professional
activities in the organizational environment conditions,
however it is necessary that the individual knows the
importance and the need to sleep well, since a good
quality sleep is synonymous with quality of life and
automatically longevity and decrease health risks.
Therefore this study aimed to analyze the profile of

KEY-WORDS: Sleep quality, individual health and servers.

sleep quality servers. Participated as research subjects
16 Administrative Technical servants crowded in OPSI Victoria Campus, where a survey was conducted by
applying the questionnaire (PITTSBURGH) that calculates
the Quality Score of sleep. Data were analyzed with SPSS
version 16.0. We performed a frequency distribution
and it was observed that most of the subjects had a
mean hours of sleep in the population (from 6 to 8
hours) which corresponds to 68.75% average, but
31.25% these servants sleep less than recommended.

UM ESTUDO DO PERFIL DA QUALIDADE DO SONO DE SERVIDORES DO IFPE – CAMPUS VITÓRIA
DE SANTO ANTÃO
INTRODUÇÃO
Pereira (2009) destaca que a qualidade do sono está associada à satisfação no trabalho,
bem como com a produtividade. A vida moderna, a mudança de hábitos, o acúmulo de tarefas
diárias, muitas vezes até o uso das tecnologias de forma exacerbada, vem causando diversas
modificações no comportamento humano, inclusive, na mudança de hábitos e trazendo
implicações negativas, ocasionando até o desenvolvimento de doenças crônicas, déficit na
memória, alterando o processo cognitivo, alterações metabólicas, podendo ocasionar o
aparecimento de obesidade e de outros males.
Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2012), 40% da população brasileira diz ter
problemas para dormir ou classificou o seu sono como de má qualidade, apontando alguns
distúrbios como: bruxismo, síndrome das pernas inquietas e apneia do sono que podem ser
alguns causadores da dificuldade de dormir e apresenta em média de 80 distúrbios e síndromes
do sono listado pela classificação internacional dos distúrbios do sono (CIDS). Além da qualidade
de vida, os distúrbios do sono, bem como outros problemas relacionados com a ausência do
sono, têm um impacto profundo na estrutura e na distribuição do sono, pois os mesmos também
comprometem a segurança pública, porque aumentam o número de acidentes industriais e de
tráfego (MARTINEZ, 1999). As estimativas sobre o índice de acidentes e mortes causados por
sonolência ou cansaço variam de 2% a 41%, com alto custo em termos financeiros e da própria
vida (FERRARA e De GENNARO, 2001).
Os numerosos distúrbios do sono são definidos na literatura em três principais sistemas de
classificação. A primeira delas, a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD)
(AMERICAN SLEEP DISORDERS ASSOCIATION, 1997): classificação detalhada e a mais utilizada
pelos profissionais da área da medicina do sono; a segunda, o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais - DSM-IV-TR (AMERICAN PSUCHIATRY ASSOCIATION, 1994): classificação
psiquiátrica que divide os transtornos do sono em (a) primários; (b) relacionados a transtornos
mentais; (c) relacionados à condição médica geral e (d) induzidos por substância e a terceira
Classificação Internacional de Doenças - CID10 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997):
classificação utilizada por médicos em geral, que agrupa os transtornos em distúrbios do início e
da manutenção do sono; distúrbios do sono por sonolência excessiva ou hipersonia; distúrbios do
ciclo vigília-sono; apnéia de sono, narcolepsia e cataplexia e outros distúrbios do sono não
especificados.
Os sintomas desses distúrbios podem ser diversos e complexos, sendo que os mais
frequentes sempre são a insônia e a sonolência excessiva. Como se sabe, o sono interferi
diretamente na qualidade de vida e traz implicações na vida pessoal do indivíduo como também
nas relações sociais e familiar podendo evoluir para um quadro clínico de aparecimento de
doenças clinicas psiquiátricas. O sono “é uma função biológica fundamental na consolidação da
memória, na visão binocular, na termorregulação, na conservação e restauração da energia e
restauração do metabolismo energético cerebral”. Os distúrbios do sono têm diversas
implicações na vida dos indivíduos, desde o comprometimento no desenvolvimento de tarefas

simples, do cotidiano, até sérios distúrbios psiquiátricos, riscos de acidentes de tráfego,
absenteísmo no trabalho, comprometimento de ordem emocional, social, comportamental,
dentre outros (MÜLLER e GUIMARÃES, 2007).
Assim, diante do exposto e a partir de dados alarmantes mencionados anteriormente a
pesquisa teve como objetivo analisar o perfil da qualidade do sono de servidores. Como a maioria
dos distúrbios do sono não é detectada e tratada porque, em geral, as pessoas desconhecem que
essa condição é clínica e tratável, talvez em função desse desconhecimento, o paciente também
deixa de relatar problemas de sono durante as consultas médicas, dificultando o acesso do
profissional às informações que permitiriam o diagnóstico e o tratamento (ROTH et al., 2002).
Isso ocorre, uma vez que muitas pessoas ainda não sabe que as consequências dos distúrbios do
sono são fortemente relacionadas à qualidade de vida dos que sofrem desse mal.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa desenvolvida é de natureza quantitativa, de campo do tipo descritiva.
Participaram como sujeitos 16 servidores técnicos administrativos do sexo feminino, lotadas no
IFPE – Campus Vitória de Santo Antão. Utilizou-se um instrumento para a coleta de dados o
questionário de PITTSBURGH, que calcula o índice da qualidade do sono onde consiste 19
questões auto- administradas, estas questões refere-se aos hábitos de sono apenas do mês
anterior. Os dados foram analisados no Programa Estatístico SPSS versão 16.0, onde foi realizado
o cálculo da distribuição de frequência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa realizada mostrou que, a estatística descritiva relacionada à hora de sono por
noite dessas servidoras indicou que elas dormem no mínimo 5 horas e no máximo 8 horas
totalizando uma média aproximadamente de 6 horas e 30 minutos por noite com um desvio
padrão de ± 0,93.
Estudos mostram que as necessidades de sono são bastante distintas de um indivíduo para
outro e, portanto, dormir de 7 a 8 horas a cada 24 horas pode ser suficiente para um trabalhador
e não para outro em que a necessidade de sono é maior. Isso ocorre porque o padrão de duração
do sono da espécie humana apresenta frações de sono e vigília distintas entre os indivíduos
(WEBBER et al., 1970;) Sendo assim as estratégias referentes à duração de sono dependerá das
características de cada trabalhador, tanto em relação à habilidade de dividir o sono total em
vários episódios, quanto em relação à duração de sono. Segundo (POYARES & TUFIK, 2002;) “o
sono normalmente varia ao longo do desenvolvimento humano quanto à duração, distribuição
de estágios e ritmo circadiano. As variações na quantidade de sono são maiores durante a
infância, decrescendo de 16 horas por dia, em média, nos primeiros dias de vida, para 14 horas
ao final do primeiro mês e 12 horas no sexto mês de vida. Depois dessa idade o tempo de sono
da criança diminui 30 minutos ao ano até os cinco anos. Na vida adulta decresce a quantidade e
varia o ciclo do sono em função da idade e de fatores externos. Com o avanço da idade, ocorrem
perdas na duração, manutenção (FERRARA & GENNARO, 2001) e qualidade (TRIBL et al ., 2002)

do sono. A dor, o uso de medicações e diferentes condições clínicas são exemplos de fatores que
podem afetar a quantidade e a qualidade do sono. É importante ressaltar ainda que a idade
mínima entre os sujeitos pesquisados é de 27 e máxima de 54 anos.
O gráfico 1, apresenta a distribuição da frequência de horas de sono por noite das
servidoras. E com a realização da aplicação do questionário, verificou-se que cerca de 50%
dormem em média 7 horas ou menos por dia, 31,25% dormem mais ou igual a 5 horas e apenas
18,75% desenvolvem uma média de sono entre 8 horas.

Gráfico 1 – Horas diárias de sono das servidoras
A partir do estudo dos dados analisou-se que 68,75% das servidoras dormem entre 6 a 8
horas e apenas 31,25% dormem menos que 6 horas havendo assim um maior equilíbrio na
distribuição dos resultados referentes a duração do sono noturno das mesmas, indo de encontro
com o estudo de Rosa et al. (1990) onde recomenda-se que o trabalhador deve dormir, no
mínimo, 6 horas, lembrando que a maioria das pessoas precisam dormir mais do que isso.
No estudo feito além de ter sido avaliado a duração do sono, foram analisados os principais
fatores que podem interferir na qualidade do sono, como: o ronco, a dificuldade para respirar
enquanto dorme a sonolência durante o dia, se sentem dores e se tomam remédios para dormir,
isso pode ser visto na (tabela 1) onde terá a porcentagem de quem aparentemente apresentam
esses aspectos já ditos acima, ressalta-se ainda que as servidoras apresentaram mais de um
sintomas que possivelmente interferem no perfil da qualidade do sono das mesmas. Autores
como, Du Gas (1988), Potter e Perry (2001) e Atkinson e Murray (1989) acreditam que esses
fatores podem prejudicar ainda mais o sono das pessoas.

Tabela 1 - Dificuldades encontradas durante a noite pelas servidoras para dormir, IFPE –
Campus Vitória/2013

A tabela – 2 apresenta como os sujeitos classificam a qualidade do seu sono, os que
classificam sua qualidade do sono como ótima são os indivíduos que dormem 8 horas totalizando
um percentual de 18,75%, os que as classificam como boa são os que dormem em média 7 horas
alcançando um percentual de 56,25% e os que classificaram como ruim são os que dormem 5
horas por dia o que corresponde a 25%.
Tabela 2 - Como os sujeitos classificam sua qualidade do sono

Legenda: Fa = frequência absoluta e fr = frequência relativa

O sono, segundo Chopra (1988) é um momento onde o metabolismo se torna mais lento, a
mente perde a consciência do mundo exterior. É com o sono que o corpo consegue regenerar-se
para poder realizar todas as atividades do dia-a-dia com mais entusiasmo, compreensão e
concentração (POTTER e PERRY, 1988). Porém muitos ainda não conseguem dormir sem ajuda
de alguns medicamentos que automaticamente podem modificar o ciclo sono/vigília. Eles
interferem devido aos efeitos colaterais como, supressão do sono REM, sonhos intensos ou
pesadelos. Consideram-se também os horários de medicação. No (quadro 1) está a
representação do número de sujeitos que tomam remédio para dormir, relacionado aos que
sonham ou tem pesadelos durante a noite.
Quadro – 1 apresenta que das 16 servidoras questionadas 4 delas relataram tomar
remédio para dormir, o que representa 25%, que é uma porcentagem baixa mais ainda
preocupante. Esses 25% estão automaticamente entre os 50% daquelas que sonham ou tem
pesadelos durante a noite.

Quadro 1 - Quantidade de sujeitos que tomam medicamentos para dormir, relacionado
com os que sonham ou tem pesadelos durante a noite
CONCLUSÕES
Embora os resultados observados neste estudo tenham sido obtidos avaliando um reduzido
número de servidoras, o que traz limitações à generalização dos resultados aponta-se que o perfil
da qualidade do sono das servidoras que participaram do estudo indicam que a maioria
apresentaram uma média de horas de sono dentro da média da população (de 6 a 8 horas
diárias) o que corresponde a 68,75% porém 31,25% dessas servidoras dormem menos do que o
recomendado. As implicações do ronco, ou até mesmo o uso de medicamentos podem também
interferir na qualidade do sono onde podem ocasionar na dificuldade da respiração enquanto

dormem e na sonolência excessiva diurna, comprometendo assim a qualidade do perfil do sono
das servidoras já que 37,5% delas dizem roncar envolvendo assim 18,8% que apresentam
dificuldade para respirar enquanto dormem.
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RESUMO
De acordo com o INCA (2010) o câncer de
mama tem se configurado como uma das grandes
preocupações da saúde pública, em razão da elevação
do número de casos novos a cada ano. O objetivo desta
pesquisa é analisar a mortalidade por câncer de mama
feminino na Região do Nordeste, conforme idade e ano
de ocorrência do óbito no período de 2008 a 2012.
Nessa análise, utilizou-se a base de dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM) no período de
2008 a 2012. Os óbitos foram codificados pela causa
básica de morte de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças CID-10 (10ª revisão), que
abrangeu os códigos C50. As variáveis utilizadas foram
sexo, idade, raça/cor, situação conjugal e ano de
ocorrência do óbito. O SIM registrou no Nordeste, entre

o período de 2008 a 2012, 15496 óbitos por câncer de
mama feminino. O ano 2012 registrou a maior
ocorrência de óbitos no período dos cinco anos
investigados, com a faixa etária de 50-59 anos
apresentando o maior número de óbitos (709), com
exceção dos estados do Maranhão e do Ceará. O estado
de Sergipe teve a menor variação no estado durante o
período investigado. A promoção e a prevenção em
saúde podem ser melhores efetivados se a população
encontrar-se devidamente informada e com capacidade
de compreensão sobre os riscos e os métodos de
prevenção acerca do câncer de mama. O diagnóstico
precoce ainda é um dos principais pontos de destaque
para a evitabilidade de mortes por esse tipo de
neoplasia.

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias da Mama, Câncer de Mama, Mortalidade, Sistemas de Informação, Nordeste.

BREAST CANCER MORTALITY IN WOMEN IN NORTHEAST REGION, BRAZIL - 2008 A 2012
ABSTRACT
According to INCA (2010) breast cancer has
emerged as a major concern of public health, due to the
rise in the number of new cases each year. The
objective of this research is to analyze mortality from
breast cancer in women in the Northeast, according to
age and year of occurrence of death in the period 20082012. In this analysis, we used the database of the
Mortality Information System (SIM) in the period 20082012. Deaths were coded as the underlying cause of
death according to the International Classification of
Diseases ICD- 10 (10th revision), which included the C50
codes. The variables were sex, age, race / color, marital
status and year of occurrence of death. MIS recorded in

the Northeast, between the period 2008 to 2012, 12942
deaths from breast cancer in women. The year 2012
recorded the highest incidence of deaths during the five
years surveyed, the age group of 50-59 years having the
highest number of deaths ( 709 ) , with the exception of
the states of Maranhão and Ceará . The state of Sergipe
had the smallest change in the state during the period
investigated. Promotion and prevention in health can
be best effected if the population find themselves duly
informed and capable of understanding the risks and
prevention methods about breast cancer. Early
diagnosis is still a major point of emphasis for the
preventability of deaths from this neoplasm.

KEY-WORDS: Breast Neoplasms, Breast Cancer, Mortality, Information Systems, Northeast.

MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA EM MULHERES NA REGIÃO NORDESTE, BRASIL - 2008 A
2012
INTRODUÇÃO
De acordo com o INCA (2010) o câncer de mama tem se configurado como uma das
grandes preocupações da saúde pública, em razão da elevação do número de casos novos a cada
ano. Representa 22% das ocorrências da doença, sendo o segundo tipo em frequência no Brasil e
no mundo. Para o seu controle, estudos epidemiológicos têm apontado a relevância da
determinação dos fatores de risco no intuito de identificar as mulheres com risco aumentado
para a promoção do diagnóstico precoce e tratamento adequado, sem maiores intercorrências
(AZEVEDO; LOPES, 2006).
Com sua elevada magnitude, o câncer se tornou uma prioridade na saúde pública, sendo
necessário um olhar epidemiológico atento e qualificado no conhecimento deste agravo, tendo
em vista a potencialidade de ações já existentes que ajudem a minimizar seus efeitos na
população (LORENZATO et al., 2001).
O câncer de mama é composto por um conjunto de doenças com diversas manifestações
clínicas, derivadas de variações genéticas e morfológicas, e, consequentemente, com abordagens
terapêuticas diversas. Entre as anormalidades proliferativas nos lóbulos e ductos da mama,
incluem-se hiperplasia, hiperplasia atípica, carcinoma in situ e carcinoma invasivo, que e o tipo
histológico mais frequente, correspondendo a ate 90% dos casos (DAWSON; THOMPSON, 1990
apud MARTINS et al., 2013).
No Brasil, o câncer de mama é o mais comum no sexo feminino de todas as regiões,
exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar. No ano de 2012,
foram estimados 52.680 novos casos no Brasil, que resultaram na taxa de incidência de 52,5
casos por 100.000 mulheres (INCA, 2011).
O câncer de mama é um dos maiores problemas de saúde pública, com o aumento
gradativo da incidência e mortalidade em várias regiões do mundo. Ao mesmo tempo,
representa um desafio para o sistema de saúde no sentido de garantir o acesso pleno e
equilibrado da população ao diagnóstico e tratamento dessa doença.
O presente estudo tem como objetivo analisar a mortalidade por câncer de mama
feminino na região Nordeste do Brasil, conforme idade, estados da região Nordeste e ano de
ocorrência do óbito no período de 2008 a 2012.
METODOLOGIA
Foi realizado um estudo de séries temporais da mortalidade por neoplasias malignas na
Região do Nordeste, durante o período de 2008 a 2012. Os dados de mortalidade foram obtidos
no SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBREMORTALIDADE) do Departamento de Informática do
SUS (DATASUS; http://www.datasus.gov.br). Os óbitos foram codificados pela causa básica de
morte de acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID-10 (10ª revisão), que
abrangeu os códigos C50.

As variáveis utilizadas foram sexo, idade, estados da Região Nordeste e ano de ocorrência
do óbito. O sexo analisado foi o feminino.
Quadro 01: Variáveis referentes à caracterização e investigação dos óbitos por câncer de mama
feminino
Variável
Faixa etária

Definição operacional
Considerada a idade registrada na DO, em anos.

Região/UF

Considerada a Unidade de Federal da Região
Nordeste

Categorização
<20, 20-29, 30-39,40-49, 50-59, 60-69,
70-79, 80 e mais anos
Piauí, Maranhão, Ceará, Alagoas,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Bahia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Sistema de Informação sobre Mortalidade registrou, na região Nordeste do Brasil, entre
o período de 2008 a 2012, 12942 óbitos por câncer de mama no sexo feminino. O ano 2012
registrou a maior ocorrência de óbitos no período dos cinco anos investigados, com a faixa etária
de 50-59 anos apresentando o maior número de óbitos (709).
Tabela 01: Distribuição dos números de óbitos por câncer de mama no sexo feminino segundo a
faixa etária e de acordo com o ano do óbito, na região Nordeste, 2008-2012.
Variável
Estado

2008

2009

Ano de ocorrência do óbito
2010
2011

Piauí

128

128

130

157

161

Maranhão

134

154

166

181

180

Ceará

454

431

492

492

491

Alagoas

107

121

133

140

152

Paraíba

182

193

205

196

214

Pernambuco

537

535

594

562

578

Rio Gr. do Norte

159

157

164

156

194

Sergipe

101

122

108

122

149

Bahia

577

576

641

691

697

Total
2379
2417
2633
2697
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade – DATASUS

2012

2816

A tabela 01 demonstra os números de óbitos decorrentes do câncer de mama na Região
Nordeste, no período estudado. Essa demonstração viabiliza uma maior e melhor compreensão
dos dados e revela que o estado da Bahia apresenta o maior número de óbitos e que o Sergipe
apresentou o menor numero de óbitos. Ressaltamos que esses números não se dão em termos

percentuais da população. Trata-se de dados numéricos que para um maior aprofundamento
exige-se um estudo em termos percentuais da população de cada estado.
Em relação ao ano de maior ocorrência de óbitos por câncer de mama constatou-se que
2012, com exceção dos estados do Maranhão e do Ceará, foi o ano de maior ocorrência de
mortes decorrente da doença.
Contudo, o estudo constatou que a mortalidade por câncer de mama, durante o período
investigado, teve a menor variação no estado do Sergipe.
Tabela 02: Distribuição dos números de óbitos por câncer de mama feminino segundo a faixa
etária e de acordo com o ano do óbito, Região Nordeste, 2008-2012.
Variável
Faixa Etária

2008

2009

Ano de ocorrência do óbito
2010
2011

<20
18
19
7
7
20-29
68
73
65
82
30-39
241
262
249
255
40-49
486
515
497
556
50-59
631
709
615
623
60-69
583
558
600
697
70-79
524
534
551
536
>80
347
404
401
449
Total
2898
3074
2985
3205
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade – DATASUS

2012
10
80
306
563
651
679
624
421
3334

Os números de óbitos por câncer de mama são, em geral, mais elevados no grupo etário
de 50 a 59 anos, seguidas das faixas etárias de 60 a 69, 40 a 49 anos, 70 a 79, 80 anos e mais, 30 a
39 anos e 20 a 29 anos.
No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama permanecem em patamares ainda
muito elevados. Além da melhoria do diagnóstico e da qualidade da informação, parte da
manutenção das taxas pode estar relacionada à dificuldade de acesso da população feminina aos
serviços de saúde; à baixa cobertura populacional; ao baixo percentual do rastreamento da
população feminina na faixa etária preconizada e à disponibilidade do serviço de saúde, fatores
que influenciam o comportamento preventivo feminino de acordo com o Ministério da Saúde
(BRASIL, 2006).
Ressalta-se que embora o câncer de mama seja o sitio de maior magnitude de
mortalidade entre as mulheres, as estratégias para seu controle enfrentam problemas que
afetam desde os mecanismos de formulação de políticas até a mobilização da sociedade,
incluindo a organização e o desenvolvimento das ações e serviços e as atividades de ensino e
pesquisa.
Se for diagnosticado e tratado no início, o prognóstico é considerado bom para o câncer
de mama, cuja prevenção e identificação precoce é de fundamental importância para a redução
das taxas de morbidade e mortalidade dessa neoplasia.
O Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Instituto Nacional de Câncer Jose Alencar
Gomes da Silva (INCA), recomenda que as mulheres brasileiras realizem mamografia de
rastreamento em intervalo bienal entre 50 e 69 anos de idade (INCA, 2011). Já as recomendações

do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia propõem que se realize mamografia para todas as
mulheres entre 40 e 69 anos de idade anualmente (SILVA, 2012). Para as mulheres acima dos 70
anos, a recomendação é de realização de exame anual para aquelas com expectativa de vida
maior do que sete anos, baseada nas comorbidades e para as que tenham condições de
investigação diagnóstica invasiva e tratamento após um resultado anormal do rastreamento
(URBAN et al., 2012).
Apesar de avanços no conhecimento sobre fatores de risco, redução e melhoria na
detecção precoce e tratamento para o câncer de mama, a taxa de mortalidade por câncer de
mama continua aumentando como podemos perceber nos resultados encontrados, muito
provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados.
4 CONCLUSÃO
O estudo realizado demonstra que a mortalidade do câncer de mama na região Nordeste
não é homogênea entre as faixas etárias. Com base nos objetivos propostos foi possível
evidenciar em relação à faixa etária no período de 2008 a 2012 que o grupo etário mais
acometido pelo câncer de mama feminino corresponde a faixa etária de 50-59 anos, predomínio
este que se observou em todos os anos com exceção do ano de 2011 e 2012. O ano de maior
ocorrência de óbitos foi o ano de 2012, com um total de 2816 óbitos.
A promoção e a prevenção em saúde podem ser melhores efetivados se a população
encontrar-se devidamente informada e com capacidade de compreensão sobre os riscos e os
métodos de prevenção acerca do câncer de mama. O diagnóstico precoce ainda é um dos
principais pontos de destaque para a evitabilidade de mortes por esse tipo de neoplasia.
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RESUMO
No município de Amajarí observa-se grande quantidade
de animais soltos nas vias públicas, especialmente cães
e gatos. Este cenário motivou o presente estudo, no
qual buscou identificar a percepção e a conduta da
população do município de Amajari com relação aos
seus animais de estimação. Um questionário semiestruturado que englobou a obtenção de dados sobre o
perfil do entrevistado, aspectos sobre os animais de sua
posse, cuidados dispensados a estes animais e a
compreensão do termo “posse responsável” foi aplicado
por meio de entrevistas. Foram visitados sessenta
domicílios, correspondendo a 20% do total de
residências. Das entrevistas realizadas, 76,67%

responderam “não saber” o que é posse responsável.
Com relação aos cuidados dispensados aos animais de
estimação observou-se que 87,5% dos animais não
possuem acompanhamento de um veterinário, 45% dos
entrevistados relataram oferecer apenas comida caseira
para os seus animais de estimação e a maioria afirmou
não limpar as fezes. As informações obtidas pelo
presente estudo indicam que a população está
desinformada e, mesmo que as razões para a criação
sejam afetivas, ainda não pratica todos os cuidados
necessários ao bem-estar do animal, isto é, não pratica a
posse responsável.

PALAVRAS-CHAVE: Interação ser humano-animal; Guarda responsável; Bem estar animal; Amajari.

RESPONSIBLE PET OWNERSHIP: PERCEPTION AND BEHAVIOR RESIDENTS IN THE AMAJARI CITY – RR

ABSTRACT

In the municipality of Amajari observed large amount of
loose on public roads, especially dogs and cats animals.
This scenario motivated the present study, which sought
to identify the perceptions and behavior of the
municipality of Amajari population regarding their pets.
A semi - structured questionnaire which included
obtaining data on the profile of the respondent, on the
animal aspects of his possession, care given to these
animals and understanding of the term "responsible
ownership" was applied by means of interviews. Sixty
homes were visited, representing 20% of total

households. The interviews, 76.67% answered "do not
know" what is responsible ownership. Regarding the
care given to pets was observed that 87.5% of the
animals do not have a veterinary monitoring, 45% of
respondents reported offering only homemade food for
their pets and most said they did not clean the feces.
The information obtained in this study indicate that the
population is uninformed and even that the reasons for
creating affective are not yet practicing all necessary to
the welfare of the animal care, not practicing
responsible ownership.

KEY-WORDS: Anthrozoological relationship; Responsible pet ownership; Animal welfare; Amajari.
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INTRODUÇÃO
Cães e gatos foram domesticados entre 10 a 15 mil anos A.C. (LOPES et al., 2004) e apesar
do tempo decorrido a guarda destes animais é influenciada por fatores culturais, tais como,
forma de ocupação do espaço e tipo de domicílio (CANATTO et al., 2012). As motivações que
levam a adoção de um animal são diversas, como experiências prévias agradáveis, afetividade a
animais, impulsão, entre outras (PAPLOSKI et al., 2012; PINHEIRO Jr et al., 2006).
A população de animais domésticos que possui dono pode ser uma fonte significativa de
animais de rua, uma vez que, segundo Bortoloti e D'Agostino (2007), se existem cães e gatos nas
ruas é porque os donos não os mantêm dentro dos limites de suas residências ou porque foram
abandonados. O aumento de animais nas residências e nas vias públicas pode gerar problemas
de saúde pública (acúmulo de dejetos orgânicos e materiais orgânicos, transmissão de doenças
como raiva, toxoplasmose, leptospirose, leishmaniose visceral), acidentes de trânsito, agressões
(mordeduras e arranhaduras), entre outros (POLETTO, 2008).
A guarda responsável é uma das formas para a redução do abandono de animais, fato
comum em nossa sociedade. A guarda ou posse responsável é um princípio do bem-estar animal
em que o proprietário tem o dever de fornecer cuidados suficientes e apropriados a todos os
seus animais, e segundo Reichmann et al. (2000), estes cuidados devem se estender tanto
quando em seu ambiente domiciliar ou fora dele. Contudo, muitos proprietários acreditam serem
donos responsáveis somente por terem a posse do animal, sem considerar os cuidados
necessários para o seu bem-estar (SALGADO et al., 2007). A Associação Mundial de Veterinária
(WVA, 1993) estipulou, como forma de promoção do bem-estar animal, cinco liberdades: i)
manter os animais livres de fome e sede; ii) manter os animais livres de desconforto físico e de
dor; iii) manter os animais livres de injúrias ou doenças; iv) manter os animais livres de medo e
estresse e v) manter os animais livres para que manifestem os padrões comportamentais
característicos da espécie.
No município de Amajari observa-se grande quantidade de animais soltos nas vias
públicas, especialmente cães e gatos. Este cenário motivou a busca por responder as seguintes
questões: i) A população do município de Amajari sabe o que é posse responsável? ii) Como são
os cuidados que os proprietários têm com seus animais de estimação? O presente estudo teve
por objetivo identificar a percepção e a conduta da população do município de Amajari com
relação aos seus animais de estimação (cães e gatos).
MATERIAL E MÉTODO
O estudo foi realizado no município de Amajari, localizado ao norte do Estado de Roraima
(61° 25' 15'' O e 03° 39' 19'' N), com área territorial de 28.472,223 km² (Figura 1), sendo 58,71%
da área do município pertencente a terras indígenas (SEPLAN/RR, 2010). Segundo dados
populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), dos 9.327 habitantes,
somente 1.219 residem na zona urbana, em 309 domicílios.

Para a pesquisa foi elaborado um questionário semi-estruturado, constituído por
questões abertas e fechadas que, após a aplicação do pré-teste e respectivas alterações, resultou
em 17 questões. O questionário englobou a obtenção de dados sobre a compreensão do termo
“guarda responsável”, o perfil do entrevistado (idade, sexo e localização da residência), aspectos
sobre os animais de posse do entrevistado (qual, quantos, idade, como foi adquirido e com qual
finalidade) e cuidados dispensados a estes animais (acompanhamento de veterinário, castração,
vacinação, alimentação e cuidados com a higiene).
O questionário foi aplicado por meio de entrevistas realizadas no período de outubro de
2012 e junho de 2013, onde a população da zona urbana de Amajari foi entrevistada em seu
domicílio. A inclusão dos dados obtidos por este estudo foi condicionada a autorização dos
entrevistados consentindo sua participação, por meio de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foram entrevistadas 60 pessoas buscando equilibrar os sexos (feminino e masculino)
e a faixa etária (menores de 18 anos -adolescentes e maiores de 18 anos - adultos); a
amostragem foi aleatória sendo entrevistado somente um morador do domicílio. A análise dos
dados obtidos foi realizada por meio de estatística descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das entrevistas realizadas, 76,67% responderam “não saber” o que é posse responsável
(Tabela 1). Quando questionados sobre “o que se entende por guarda responsável?”, a maioria
respondeu “não saber”. Esses dados indicam que a população está desinformada e desatenta em
relação à responsabilidade, os cuidados e os riscos da posse de um animal de estimação.
Entretanto, observa-se maior diversidade nas respostas de adultos do sexo feminino e, também,
entre os adultos foi mencionada à questão afetiva.
Tabela 1 – Percepção dos entrevistados em relação à “posse responsável”. FA: Frequência absoluta; FR:
Frequência relativa.
Menores de 18 anos
Maiores de 18 anos
Feminino
Você sabe o que é posse

Masculino

Feminino

Masculino

FA

FR (%)

FA

FR (%)

FA

FR (%)

FA

FR (%)

Sim

3

5,0

1

1,7

6

10,0

4

6,7

Não

12

20,0

14

23,3

9

15,0

11

18,3

FA

FR (%)

FA

FR (%)

FA

FR (%)

FA

FR (%)

Dar carinho

-

-

-

-

1

1,7

1

1,7

Ter responsabilidade

2

3,3

5

8,3

3

5,0

2

3,3

Ter cuidados

3

5,0

1

1,7

3

5,0

-

-

responsável?

O que você entende por
posse responsável?*

Bem-estar

-

-

-

-

-

-

1

1,7

Obrigação

-

-

-

-

1

1,7

-

-

Retirar os animais da rua

-

-

-

-

1

1,7

-

-

10

16,7

9

15,0

6

10,0

11

18,3

Não sabe
*Questão aberta.

Por meio deste estudo, verificou-se que 67% dos entrevistados responderam possuir
animais de estimação totalizando 56 cães e 28 gatos, dos quais 71,4% dos cães e 57,1% dos gatos
são machos, o que sugere menor preferência por fêmeas, como também observado por Loss et
al. (2012).
Em relação aos aspectos sobre os animais de posse do entrevistado, o principal motivo
citado como forma de aquisição do animal foi como presente de alguém (Figura 1) e 16
entrevistados responderam que adquiriram o animal a menos de um ano. Estes dados podem
apontar para maior possibilidade de incompatibilidade das necessidades e estilo de vida do
proprietário com o animal, podendo levar ao abandono após algum tempo, o que predispõem a
um aumento no número de animais errantes. Contudo, 92,5% responderam que a finalidade de
criar o animal foi para fazer companhia.

Figura 1. Porcentagem da forma de aquisição do animal de estimação.
Quanto aos cuidados dispensados aos animais de estimação observa-se que 52,5% dos
proprietários afirmam que seus animais não possuem cartão de vacinação, 87,5% desconhecem o
esquema de vacinação e nenhum destes animais possui acompanhamento de um veterinário.
Estes resultados podem estar relacionados à ausência de clínicas ou de profissionais para
atendimento no município, sendo necessário o transporte dos animais até a capital (Boa Vista –
156 km de distância), elevando o risco de ocorrência de enfermidades entre os animais. Os
mesmos fatores, desconhecimento e falta de profissional, podem explicar o elevado número de
animais não castrados (92,5%). Segundo Soto et al. (2006), a ausência do controle reprodutivo

adequado favorece o aumento de animais abandonados.
Em relação à alimentação animal 47,5% dos entrevistados oferecem ração e comida
caseira, 45% apenas comida caseira e somente 7,5% oferecem apenas ração. A ingestão de
comida caseira pode predispor o animal a alterações dentárias (DOMINGUES et al., 1999) e a
obesidade (FREITAS et al., 2006). A maioria dos entrevistados afirmou não limpar as fezes de seus
animais (Figura 2).

Figura 2. Porcentagem sobre cuidados com a higiene do animal: limpeza das fezes.
Durante as entrevistas, ainda foi possível observar que grande parte das residências não
possuem cercas ou muros e ou canis, os quais poderiam auxiliar na delimitação do espaço para o
animal, contribuindo dessa forma para o aumento do número de animais nas ruas (Figura 4) e,
consequentemente, para possibilidade de transmissão de zoonoses. Segundo dados da Secretaria
de Vigilância em Saúde (2011), entre os anos de 2007 a 2010, não foram registrados casos de
raiva em humano no estado de Roraima. Contudo, vale ressaltar, que no ambiente urbano os
cães e os gatos são os principais responsáveis pela transmissão da raiva humana (BRASIL, 2005)
entre outras zoonoses que acabam por atingir a população humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações obtidas pelo presente estudo indicam que a população da sede do
município de Amajari está desinformada e, mesmo que as razões para a criação sejam afetivas,
ainda não pratica todos os cuidados necessários ao bem-estar do animal, isto é, não pratica a
posse responsável.
Os dados obtidos neste estudo nos alertam para um cenário preocupante em relação à
saúde pública na zona urbana de Amajari, pois verificou-se grande número de animais não
castrados e sem os cuidados necessários a saúde destes animais, como por exemplo a vacinação,
podendo assim, ser este um fator de risco à saúde da população.
Conhecer o perfil de proprietários pode ser de grande valia a fim de que se possam
sugerir estratégias para divulgar a posse responsável e, consequentemente, minimizar o

abandono de animais de estimação. Assim, observa-se a necessidade de realização de ações
educativas destinadas ao esclarecimento sobre posse responsável e sua importância para a saúde
pública. Além disso, é fundamental que seja facilitado o acesso aos serviços veterinários.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar o
número de casos de Leishmaniose Visceral e a taxa de
analfabetismo e renda média domiciliar per capita. Além
disso, buscou-se descrever a incidência dos casos de
Leishmaniose Visceral no estado durante o ano de 2010,
além de avaliar e relação entre casos de Leishmaniose
Visceral e o quantitativo populacional. Realizou-se um
estudo descritivo, analítico e retrospectivo, no período
de 2010, utilizando dados secundários do IBGE ( dados
demográficos e sociais) e DATASUS (dados de
morbidade) através dos casos confirmados de
leishmaniose visceral em residentes no Tocantins.
Utilizou-se para entrada e processamento dos dados o
Microsoft Excel versão 2010, Tabwin e Biostat. O estudo
demonstrou que a renda domiciliar média per capita dos
tocantinenses foi menor que 500,00R$ em 89,2% dos

municípios. A taxa de analfabetismos foi considerada
alarmante, onde 42 (30,2%) municípios apresentaram
taxa de analfabetismo maior que 20%. Cerca de 74
(53,2%) municípios tinham população menor que 5mil
habitantes. A concentração do número de casos de LV
foi maior em 7 municípios, que agrupam 38% da
população do estado. A taxa de incidência da
Leishmaniose Visceral foi maior que 4/100.000
habitantes em 41% dos municípios. Houve correlação
significativa entre o número de casos de leishmaniose
visceral, taxa de analfabetismo, renda domiciliar média
per capita e quantitativo populacional dos municípios.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose, Renda, Analfabetismo, Incidência.

THE INTER-RELATIONSHIP BETWEEN MAIN AND SOCIAL IMPACT OF VISCERAL LEISHMANIASIS
TOCANTINS (2010)
ABSTRACT

This study aimed to analyze the number of
cases of visceral leishmaniasis and the illiteracy rate and
average household income per capita . Furthermore , we
sought to describe the incidence of cases of visceral
leishmaniasis in the state during the year 2010 , besides
evaluating and relationship between cases of visceral
leishmaniasis and quantitative population . We
conducted a descriptive, analytical, retrospective study
during 2010 using data from IBGE ( demographic and
social data ) and Datasus ( morbidity data ) through the
confirmed cases of visceral leishmaniasis in residents in
Tocantins . Was used for input and data processing
Microsoft Excel version 2010 and Tabwin Biostat . The
study showed that the average per capita household
KEY-WORDS: Leishmaniasis, Income, Illiteracy, Incidence.

income of Tocantins was less than £ 500.00 , 89.2 % of
the municipalities . The rate analfabetismos was
considered alarming , where 42 ( 30.2 % ) counties had a
rate of greater than 20 % illiteracy. About 74 ( 53.2 % )
counties had population less than 5mil inhabitants . The
concentration of the number of cases of VL was higher
in 7 municipalities that group 38 % of the state
population . The incidence rate of visceral leishmaniasis
was higher than 4/100.000 inhabitants in 41% of
municipalities . There was a significant correlation
between the number of cases of visceral leishmaniasis ,
illiteracy rate , average household income per capita and
quantitative population of the municipalities .

A INTER-RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS SOCIAIS E A INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL
NO ESTADO DO TOCANTINS (2010)

INTRODUÇÃO
A Leishmaniose Visceral (LV), dada a sua incidência e elevada letalidade, além das
dificuldades no controle do agravo, encontra-se entre as endemias consideradas prioritárias no
mundo, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Estima-se que 1,3 milhões de
novos casos e cerca de 20.000 a 30.000 mortes ocorrem anualmente, sendo que, mais de 90%
dos casos ocorrem em seis países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão
(BRASIL, 2006; ALVARENGA et.al. 2010; WHO, 2014)
O agravo em questão é causado pelo protozoário Leishmania chagasi era inicialmente,
uma zoonose caracterizada como eminentemente rural. Mas recentemente vem se expandindo
para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública no
país, sendo uma endemia em franca expansão geográfica.
O registro do primeiro caso da doença no Brasil ocorreu em 1913, a partir de um exame
realizado para diagnóstico e distribuição da febre amarela no Brasil, encontraram-se 41 casos
positivos para leishmania, desde então a transmissão da doença vem sendo descrita em vários
municípios de todas as regiões do Brasil.
Comumente, as manifestações clínicas são febre de curso prolongado, caracterizada por
palidez, emagrecimento, aumento do volume abdominal, hepatoesplenomegalia e edema.
Observam-se, de forma menos frequente, tosse, diarreia, icterícia e sangramentos que dificultam
o diagnóstico diferencial com outras doenças, retardando sua identificação, e levando quase
sempre o paciente à morte quando não tratada. Os indivíduos infectados podem apresentar
desde a forma assintomática, até uma doença de evolução fatal. Logo, o curso clínico da doença
dependerá de fatores relacionados à natureza da resposta imunológica do hospedeiro, à
virulência do parasito, como à baixa idade e ao estado nutricional do paciente (BRASIL, 2006;
PEDROSA, 2004)
No Tocantins foram registrados 428 casos de L.V no ano de 2009, correspondendo ao
terceiro estado com maior registro de casos no país. O coeficiente de incidência foi de 33,1 casos
por 100.000 habitantes, sendo o maior do país. A letalidade foi de 2,1% e o percentual de cura
clínica de 86,2%. Foram confirmados laboratorialmente 92,3% dos casos. Destacam-se que 36,9%
dos casos do estado correspondem ao município de Araguaína seguido de Palmas com 9,6% e
Araguatins com 9,1%.
Dessa forma, este estudo teve como objetivo analisar o número de casos de L.V e a taxa
de analfabetismo e renda média domiciliar per capita. Além disso, buscou-se descrever a
incidência dos casos de L.V no Tocantins durante o ano de 2010, e avaliar e relação entre casos
de L.V e o quantitativo populacional.

MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se um estudo descritivo, analítico e retrospectivo, para analisar os dados do ano
censitário de 2010, utilizando informações secundárias de morbidade da Leishmaniose Visceral
disponível na base de dados do DATASUS e indicadores sociais (renda média domiciliar per capita
e taxa de analfabetismo) disponibilizados pelo IBGE, referente aos municípios tocantinenses.
O estudo foi realizado no estado do Tocantins, que fica situado na região norte do Brasil,
faz limites com estados da Região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com densidade demográfica
37,6hab/km2, população estimada em 1.373.551 habitantes distribuídas em 139 municípios de
clima tropical semi-úmido. As estações do ano estão distribuídas em dois períodos bem
definidos; o período chuvoso e de seca, com precipitação anual acima de 1.700mm (BRASIL-IBGE,
2014)
Para fins deste estudo, a taxa de incidência geral da LV foi calculada por 100 mil
habitantes, levando em conta apenas os casos confirmados pelos critérios clínico/epidemiológico
e laboratorial. O tamanho da população utilizada para compor o denominador para produção do
cálculo foi utilizado a base de dados do Censo Demográfico ocorrido em 2010.
Para extração dos indicadores sociais foi utilizada a base de dados disponibilizada pelo
IBGE. Sendo apresentada a renda média domiciliar per capita com valores da moeda corrente e a
taxa de analfabetismo em percentual.
Para análise da associação entre a taxa de incidência da LV, variáveis sociais e quantitativo
populacional foi utilizada a correlação de Pearson, buscando identificar um padrão de variação
conjunta entre essas variáveis, à significância estatística foi considerada quando o valor de p foi
inferior a 0,05.
Para entrada, processamento e análise estatística foram utilizados os programas
BIOESTAT versão 5.0, TABWIN versão 3.6 e o Microsoft Excel versão 2010.
O estudo foi realizado exclusivamente com dados secundários de acesso público, obtidos
a partir dos Sistemas de Informações, sem identificação dos sujeitos, em conformidade com os
requisitos constantes na resolução CNS n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional
de Saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo avaliou a ocorrência de casos da LV nos 139 municípios do estado do
Tocantins, durante o ano de 2010, onde foi possível identificar que 89,2% dos municípios
apresentaram renda domiciliar média per capita menor que 500,00R$. Sendo claro, que grande
parte da população, são famílias de baixa renda que em sua maioria vive em más condições de
habitação e isso se configura um dilema da desigualdade, na dinâmica social e econômica que
promove a pobreza e a vulnerabilidade social, corroborando com o trabalho apresentado no sul

da Bahia, onde os autores identificaram que 75% das famílias tinham uma renda menor que 1
salário, fato que inviabiliza qualquer aquisição de medidas profiláticas que fossem
comercializadas, relacionando o aumento da probabilidade de incidência da Leishmaniose aos
fatores epidemiológicos ambientais, sócio-culturais e comportamentais (SANTOS et al, 2000).
A taxa de analfabetismos no estado é considerada elevada, onde 42 (30,2%) de
municípios apresentaram taxa de analfabetismo maior que 20%, com principal concentração nos
municípios menos populosos (figura 1), corroborando com estudo apresentado sobre a LV no Rio
Grande do Norte que também apontou que indivíduos de baixa escolaridade foram mais
acometidos, levando tais indivíduos a exposição de condições de vida desfavoráveis configurando
como quadro de vulnerabilidade social elevando as chances dessa comunidade de contrair e até
morrer pela LV (BARBOSA, 2013).
A maioria dos municípios tocantinenses apresentam número reduzido de habitantes,
cerca de 74 (53,2%) municípios tem uma população menor que 5mil habitantes, 51 (36,7%) dos
municípios apresentaram população entre 5 e menor 15 mil habitantes. Vale destacar que
apenas 2 (1,4%) municípios registraram o quantitativo população entre 80 a 230mil habitantes,
sendo que um deles é a capital Palmas, ambos concentraram 40% dos casos de LV registrado no
estado em 2010 (figura 1). Vale destacar o município de Araguaína, 2° município mais populoso
do Tocantins e com maior concentração de casos de LV no período, destaca-se no contexto
epidemiológico do agravo, por apresentar em seu caráter cultural por parte de muitos indivíduos,
a criação de alguns animais no peridomicilio, além da questão socioeconômica no caso da criação
de galinhas que serve de fonte de renda ou alimentar e o cavalo como meio de transporte
próprio, apego ou como meio de obtenção da renda para o sustento (SILVA, et. al. 2008; SILVA,
2013).
A distribuição dos casos de LV estiveram concentrados 7 municípios, que agrupam 38% da
população tocantinense, com registro 69% dos casos de LV do ano de 2010. A maior
concentração de casos do agravo em estudo está vinculada aos municípios mais populosos, além
disso, cerca de 41% dos municípios apresentaram taxa de incidência maior que 4/100.000
habitantes. Vale destacar que a maioria dos casos foi concentrada nos municípios mais populosos
e que se desenvolveram nas margem da principal rodovia do Tocantins na então conhecida BR
153 (figura 1).

Figura 1 – Renda Média Domiciliar Per Capita, População, Casos de Leishmaniose Visceral, Taxa
de Incidência de Leishmaniose Visceral e Taxa de Analfabetismo do Tocantins - 2010.
No período em estudo foi identificada correlação significativa entre o número de casos de
leishmaniose visceral e a taxa de analfabetismo (p <0,05), (figura 2). A educação é fundamental
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, culminando na redução dos casos de doenças
consideradas negligenciadas, como a leishmaniose Visceral, visando à conscientização da
população ampliando as ações de vigilância em saúde e fortalecendo a estratégias dos programas
de educação em saúde, também é ponderável garantir a participação da população na
formulação e execução dessas ações, criando espaços de debates da realidade local na
perspectiva de que através da educação haja mudanças de conduta individual e coletiva
(ROCAHA, 2013; SILVA , 2013).
.

Figura 2 – Correlação entre o Número de Casos de Leishmaniose Visceral e a Taxa de
Analfabetismo, Tocantins - 2010.
Na figura 3 é possível inferir que ao analisar a correlação entre o número de casos de
leishmaniose visceral e renda média domiciliar per capita no Tocantins também foi significativa (p
<0,05), (figura 3). O estudo corrobora com o trabalho desenvolvido sobre o impacto social das
doenças negligenciadas no Brasil e no mundo, cuja perspectiva identificada foi que a
desigualdade de renda da população brasileira permanece acentuada, onde 10% dos mais ricos
se apropriam de valores acima de 40% da renda, enquanto os 40% mais pobres possuem menos
de 10% da renda total apropriada de nosso país. Em outra análise, verifica-se que a parcela de
renda do 1% dos mais ricos é da mesma dimensão das apropriadas pelos 50% mais pobres
(ROCHA, 2012).
O alto índice de disseminação da LV no Tocantins é um verdadeiro cenário de deficiência
de políticas públicas, pois, o agravo está associado às condições precárias em que as pessoas
vivem, o vetor se adapta onde há más condições sanitárias. Desta forma, faz-se necessário um
maior desempenho por parte do poder público no que tange a melhor gestão territorial
especialmente com o oferecimento de serviços básicos necessários para garantir uma melhor
qualidade de vida a população (MESTRE e FONTES, 2008).

Figura 3 – Correlação entre o Número de Casos de Leishmaniose Visceral e Renda Média
Domiciliar Per Capita, Tocantins - 2010.
No Tocantins a análisda da correlação entre o número de casos de leishmaniose visceral e
o tamanho da população residente nos municípios foi significativa (p <0,05). Sendo comprovado
que no Tocantins o quantitativo populacional interfere positivamente na ocorrência de casos em
humanos. Assim como, foi possível identificar que a maioria dos municípios do Nordeste
apresentou transmissão esporádica, em municípios com população abaixo de 30mil habitantes
(figura 4).

Figura 4 – Correlação entre o Número de Casos de Leishmaniose Visceral e População
Residente no Tocantins - 2010.
Com o presente estudo buscou-se elevar a discussão sobre questões que afetam
diretamente a condição de saúde de uma comunidade, como a distribuição de rende o nível

educacional de seu povo. Contribuindo para uma nova perspectiva de análise da ocorrência de
casos de doenças consideradas negligenciadas.
CONCLUSÃO
A renda domiciliar média per capita foi menor que 500,00R$ em 89,2% dos municípios
tocantinenses, caracterizando a maior parte da população do estado como baixa renda e com
risco de vulnerabilidade social. A taxa de analfabetismos no estado também foi analisada e
considerada alarmante, onde 42 (30,2%) de municípios apresentaram taxa de analfabetismo
maior que 20%, os maiores índices estavam presentes nos municípios com menor contingente
populacional.
A distribuição populacional dos municípios do Tocantins ficou concentrada em municípios
de pequeno e médio porte, com predomínio de municípios de pequeno porte, com 74 (53,2%)
municípios tinham uma população menor que 5mil habitantes. Dentre os 139 municípios do
estado apenas 2 (1,4%) municípios tinham uma população entre 80 a 230mil habitantes, sendo
que um deles é a capital Palmas, e ambos concentraram 40% dos casos de LV naquele ano.
A concentração do número de casos de LV foi maior em 7 municípios, que agrupam 38%
da população do estado, tais municípios registraram 69% dos casos de LV do ano de 2010. A
maior concentração de casos estava vinculada aos municípios mais populosos. A taxa de
incidência da LV foi maior que 4/100.000 habitante em 41% dos municípios.
No período em estudo foi identificada correlação significativa entre o número de casos de
leishmaniose visceral, taxa de analfabetismo, renda domiciliar média per capita e quantitativo
populacional dos municípios.
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RESUMO
A adolescência é o período da vida marcado por
descobertas, dúvidas, desejos e por uma série de
conflitos. Nessa etapa é comum os adolescentes
desejarem ambientes, pessoas, experiências novas.
Um fato marcante na vida dos adolescentes é o início
da vida sexual precocemente, o que contribui para o
aumento da transmissão das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST’S). O presente projeto visa
identificar os principais fatores que colaboram para
transmissão das DST’S, bem como, avaliar os níveis de
conhecimento que estes adolescentes têm sobre o
assunto. A pesquisa foi realizada com alunos de
diferentes séries do ensino médio no Instituto Federal
do Maranhão - Campus São Luís Centro Histórico no
período de Março a Maio de 2014. Foram feitas

inicialmente pesquisas bibliográficas acerca do
assunto, conversas informais e aplicação de
questionários semi-estruturados juntos aos alunos.
De acordo com os resultados pudemos observar que
os principais problemas destes adolescentes são: a
falta de informações, de diálogos no ambiente
familiar e a ausência de orientação sexual nessa fase
da vida. Portanto, uma alternativa imediata a ser
adotada seria a implantação de um projeto
permanente sobre orientação sexual no ambiente
escolar. Portanto, a disseminação de informações
através de oficinas e debates sobre prevenção,
tratamento, formas de contração, entre outros, são
necessárias para atingirmos nossos objetivos.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes, Vulnerabilidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Orientação Sexual.

VULNERABILITY OF TEENAGERS TO SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STD'S).
ABSTRACT

Adolescence is the period of life marked by discoveries,
doubts, desires and by a series of conflicts. At this stage
it is common for teenagers wish environments, people,
and new experiences. A striking fact in the lives of
adolescents is the early onset of sexual life, which
contributes to increased transmission of Sexually
Transmitted Diseases (STD’s). This project aims to
identify the main factors that contribute to
transmission of STDs, as well as to assess the levels of
knowledge that these teenagers have on the subject.
The survey was conducted with students from different
grades of high school at the Federal Institute of
Maranhão - Campus São Luís Centro Histórico in the
period March to May 2014. Initial literature searches on

the subject, informal conversations were made and
application of semi-structured questionnaires to
students together. According to the results indicated
that the main problems of these adolescents are lack of
information, dialogue in the family environment and the
absence of sexual orientation in this phase of life.
Therefore, an immediate alternative to be adopted
would be the establishment of a permanent project on
sexual orientation in the school environment. Therefore,
the dissemination of information through workshops
and discussions on prevention, treatment, forms of
contraction, among others, are necessary to achieve our
goals.

KEY-WORDS: Teens, Vulnerability, Sexually Transmitted Diseases, Sexual Orientation

VULNERABILIDADE DOS ADOLESCENTES ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST’S).
INTRODUÇÃO
A adolescência é uma fase da vida onde o indivíduo encontra-se em situação de aprendizagem,
estando mais aberto que os adultos à adoção de novos comportamentos, o que justifica a pessoa
com menos de 20 anos ser considerada parte de um público prioritário para a educação para a
saúde (Camargo e Botelho, 2007).
Desde tempos remotos, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) vêm acometendo a
população, sendo que, ainda hoje, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, estima-se
elevada prevalência entre indivíduos de ambos os sexos, de diferentes classes sócio-econômicoculturais e com diversas práticas sexuais. Ainda que não bastasse a morbidade das DST, já
conhecida em nível de saúde pública, surge a AIDS, que, além da morbidez, acaba levando o
indivíduo acometido, à morte. (ANTAL, 1986)
É necessária uma análise prévia de cada população, principalmente sobre os conceitos,
preconceitos e crenças do grupo sobre o assunto que se pretende informar/educar e assim
reforçar os conceitos positivos e trabalhar com os errôneos e negativos para que estes sejam
substituídos em favor da saúde. É necessário, portanto, que ações educativas sejam dirigidas a
esta categoria de trabalhador, quer sejam em forma de palestras, cursos ou orientações
individuais e específicas, empregando-se terminologia, bem como recursos audiovisuais e
folhetos informativos adequados ao nível de escolaridade dos sujeitos, visando-se ao
entendimento das mensagens emitidas e, consequentemente, um processo de comunicação o
mais efetivo possível. (GIR. et. al, 1991).
Segundo Taquette, et al. (2004) as doenças sexualmente transmissíveis são prevalentes na
adolescência e facilitadoras da contaminação pelo HIV. Abaixa idade das primeiras relações
sexuais, a variabilidade de parceiros, o não uso de preservativo e o uso de drogas ilícitas são
apontados como fatores de risco às doenças sexualmente transmissíveis.
Vale ressaltar que os jovens que iniciam a vida sexual precocemente estão mais expostos a
contraírem DST’S, por esse motivo a presente pesquisa teve como principais objetivos, identificar
os principais fatores que colaboram para a vulnerabilidade dos adolescentes as DST’S, bem como,
avaliar os níveis de conhecimento que estes adolescentes têm sobre o assunto podendo desta
forma propôr novas ações que auxiliem a orientação sexual dos jovens, colocando em discussão a
temática da sexulidade de forma dinâmica e educativa, destacando seus pontos positivos e
negativos, para facilitar a compreesão dos adolescentes sobre esse assunto.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da presente pesquisa as estratégias metodológicas utilizadas foram:
levantamento bibliográfico acerda do tema de estudo, criação de um cronograma de atividades
para um bom direcionamento da pesquisa, elaboração de um questionário semi-estruturado
para entrevistar aos alunos do Intituto Federal do Maranhão - Campus São Luís Centro Histórico,
conversas informais com alunos do ensino médio integrado ao técnico para disgnóstico inicial
sobre a concepção de sexualidade para esses adolescentes, aplicação dos questionários em séries
distintas para análise comparativa dos conhecimentos adquiridos ao longo das séries e pro fim
tabulação dos dados das entrevistas, elaboração de tabelas e/ou gráficos e redação final da
pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto foi iniciado com alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IFMA no Campus São Luís Centro Histórico, e teve início em março de 2014 através
da construção de um antiprojeto de pesquisa, como requisito para obtenção de nota para
disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. A pesquisa se mostrou tão relevante e curiosa
que resolvemos aprofundar nossos conhecimentos acerca da vulnerablidade dos jovens as
doenças sexualmente transmissíveis e identificar como as questões relacionadas à sexualidade
eram tratadas pelos adolescentes da nossa instituição de ensino.
Para que pudessemos levantar as questões acima citadas, aplicamos questionários semi
estruturados com questões básicas sobre sexualidade. Foi aplicado um total de 77 questionários,
sendo 63 em turmas de 1º ano e 14 em uma turma de 3º ano.
A escolha prioritária das turmas de 1º ano aconteu devido ao fato dos alunos terem faixa etária
entre 14 a 17 anos e demonstrarem certa imaturidade para tratar de questões sobre sexualidade
o que nos coloca frente ao desafio de poder trabalhar nos anos seguintes projetos que visem
conceder o máximo de orientação a estes adolescentes sobre o assunto em questão.
Os 14 alunos do 3º ano que aceitaram participar da pesquisa possuem faixa etaria entre 16 a 18
anos. A amostra foi menor porque a turma é composta por apenas 21 alunos sendo que no dia
da aplicação dos questionários 3 se recusaram a participar e 4 deles estavam ausentes.
No que diz respeito a totalidades da amostra, 61,04% dos entrevistados eram do sexo feminino e
38,96% eram do sexo masculino. Sobre a etinia 27,27% se intitularam Brancos, 19,48% como
Negros, 51,95% como Pardos e 0% se intitulou como sendo de outras etinias.
Dentre os aspectos gerais sobre sexualidade, quando questionados se conheciam as formas de
contágio das DST’s 93,65% dos alunos de 1º ano disseram que conheciam e 6,65% disseram que

não conheciam, já entre os alunos do 3º ano 92,85% disseram que conheciam e 0,71% disseram
que não conheciam.
Segundo Paiva, et.al, (2008) os jovens devem ser providos de suficiente informação sobre
sexualidade e reprodução. A informação transmitida deve ser clara, precisa e completa, usando
linguagem apropriada. Deve incluir informação detalhada e prática sobre sexo seguro e todas as
dimensões da prevenção, especialmente sobre cada avanço técnico na prevenção vertical, e não
apenas sobre a prevenção do adoecimento.
Quando questionados se possuíam amigos ou familiares que já tiveram DST’s no primeiro ano
17,46% disseram que sim e 82,54% disseram que não. Já no 3º ano 7,93% disseram que sim e
14,28% disseram que não. Os percentuais elevados para negação podem ser reais ou também
mostrar certo preconceito em citar que possuem familiares ou amigos que já tiveram DST’s.
Outro ponto abordado na entrevista foi sobre as faixas etárias que estariam mais expostas a
aquisição das DST’s, os resultados estão descritos na tabela 1, abaixo:
Tabela 1 – Faixas Etárias mais sujeitas a aquisição de DST’s segundo os entrevistados
Faixas Etárias
De 10 a 20 anos
De 21 a 31 anos
De 32 a 41 anos
Acima de 42 anos

Alunos do 1º ano

Alunos do 3º ano

Amostra Total

61,90%
33,33%
3,17%

71,43%
28,57%
0%

63,63%
37,66%
2,60%

0%

0%

0%

Os dados acima mostram que os adolescentes concordam que a faixa etária mais vulnerável a
aquisição de DST’s está ente 10 a 20 anos,o que mostra que os jovens tem contato cada vez mais
precoce com a sexualidade.
Quando os adolescentes foram questionados sobre as DST’s que conheciam o resultado foi o
seguinte (Tabela 2):
Tabela 2 - Doenças Sexualmente Transmissíveis mais conhecidas pelos entrevistados.
Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST’s
AIDS

Alunos do 1º ano
92,06%

Alunos do 3º ano
92,85%

Amostra Total
92,20%

HPV ou Condiloma

-

71,43%

12,98%

Sífilis ou Cancro Duro

33,33%

71,43%

40,25%

Cancro Mole

-

-

0%

Candidíase

-

-

0%

Herpes Bucal/ Genital

19,04%

28,57%

20,77%

Gonorreia

34,92%

57,14%

38,96%

Hepatite B

17,46%

14,28%

16,88%

Trichominíase

-

-

0%

Outras

15,87%

57,14%

23,38%

Nenhuma

4,76%

%

3,90%

Os dados da tabela acima mostram que os adolescentes ainda desconhecem a existência e
consequentemente os sintomas de algumas das DST’s mais comuns, em contrapartida eles já
inserem a Hepatite B na lista de DST’s devido ao fato de uma das suas formas de contágio ser a
via sexual. Um fato que chama atenção nos dados da coluna dos alunos de 1º ano é não terem
citado em nenhum momento o HPV como DST’s doença esta que vem sendo tão abordada entre
medicina, na ciência e na mídia devido a sua relação com o câncer de colo de útero. O que nos
leva a entender que estes adolescentes ainda carecem de muitas informações acerca da
orientação sexual.
Outras doenças como Cancro mole, Candidíase e Trichomoníase não foram citadas por nenhum
dos entrevistados. Nascimento (2011) em um trabalho sobre tecnicas para orientação sexual com
jovens e adultos na cidade de Pinheiro-MA, encontrou resultados semelhantes em relação a
estas três doenças e descreveu o seguinte:
“A Trichomoníase, doença causada por protozoário não foi citada por nenhum
dos entrevistados. Já o Cancro Mole causada por bactéria não foi citada pelos
jovens e teve um baixo percentual de citações entre os adultos. A candidíase que
é causada por fungos não foi citada pelos jovens e foi pouco citada pelos adultos,
porém isso se deve a nomenclatura, pois as pessoas conhecem mais esta doença
pelo nome Monília, que é seu nome vulgar “(NASCIMENTO, 2011).

Outro parâmetro abordado na pesquisa foram as diferentes formas de prevenção para as DST’s.
Os resultados estão na tabela 3.
Tabela 3 – Formas de prevenção para as DST’s segundo os entrevistados
Formas de Prevenção
para as DST’s
Uso de Preservativo
Não compartilhar seringas
Vacinação
Uso de Contraceptivos
Abstinência
Consultas Periódicas
Ter um único parceiro
Fazer Higiene íntima
Não conhece a prevenção

Alunos do 1º ano

Alunos do 3º ano

Amostra Total

95,24%
15,87%
6,35%
11,11%
3,17%
4,76%
4,76%

100%
14,28%
7,14%
7,14%
14,28%
21,43%
-

96,10%
15,58%
6,49%
10,39%
2,60%
3,90%
2,60%
3,90%
3,90%

A análise da tabela mostra que em geral 96,10% do total de entrevistados concordam que o
preservativo ainda é a forma mais segura e completa de prevenção para as DST’s. O problema é
que muitos deles revelaram em conversas informais que tem dúvidas acerca do uso. O uso de
contaceptivos listado na tabela, ainda possui ressalvas, pois durante as conversas informais uma
boa parte dos alunos revelou não conhecer todos os métodos contraceptivos.
É importante frizar que muitas vezes a utilização de métodos contraceptivos não tem,
necessariamente, uma relação direta com o conhecimento dos adolescentes, pois embora os
adolescentes demonstrem que a camisinha é o meio mais conhecido, ainda a utilizam de forma
errada e em forma de brincadeiras.
Outro fator a se observar, que é importante, mas que pode ser questionável é a higienização
íntima, embora deva ser realizada de forma cauteloza e periódica o simples fato de fazer higiene
não livra o adolescente da aquisição de doenças sexualmente transmissíveis, porém alguns
garantiram que isso era possível.
Outro ponto da entrevista diz respeito ao interesse em participar de um projeto sobre orientação
sexual na escola composto por diferentes momentos de bate papo, oficinas, jogos educativos
sobre o assunto, dinâmicas de grupos entre outros.
Dentre os alunos do 1º ano 76,19% gostariam de participar, já no 3º ano somente 14,28%
manifestou interesse, esse valor pode ser também devido ao fato dos alunos de 3º ano já
estarem deixando a escola ao final deste ano.
Durante as conversas informais os alunos nos relataram alguns assuntos sobre sexualidade que
tem dúvidas, os tópicos estão listados no quadro1, abaixo:
Quadro 1 – Dúvidas dos adolescentes sobre sexualidade
LISTA DAS PRICIPAIS DÚVIDAS DESCRITAS
1- Quais os tipos de prevenção para as DST’s?
2- A AIDS pode ser Transmitida através do sexo oral?
3- Quais os tipos de tratamento ou cura para as DST’s?
4- Como saber se o parceiro (a) possui uma DST?
5- Como se prevenir na primeira relação sexual?
6- Quanto dura um orgasmo?
7- Riscos do sexo oral?
8- Efeitos colaterais dos anticoncepcionais.

O quadro acima mostra que são muitos os questionamentos que surgem entre os adolescentes e
a escola tem neste momento o dever de auxiliar para que estes jovens possam ter os
esclarecimentos necessários, visto que muitos pais não possuem esclarecimentos ou mesmo

conhecimento e liberdade para sanar estes questionamentos junto aos seus filhos. Portanto o
trabalho de Orientação Sexual se torna extremamente relevante em nossa escola.
As autoras Tomazzoni & Lazzarotto (2005) descrevem com referência a este assunto que a
elevada parcela de pais omissos, constatada em vários estudos é preocupante, uma vez que o
processo formal e sistematizado da orientação sobre as DSTs/AIDS que acontece no espaço
escolar não exclui a responsabilidade da família com relação ao mesmo tema. Para argumentar
em favor dessa opinião pode-se citar Brasil (1998, p. 299) ao descrever que “o trabalho realizado
pela escola [...] não substitui nem concorre com a função da família, mas a complementa”.
Segundo Saito (2000), se a meta é informar ou, melhor ainda, formar, a escola destaca-se entre
os grupos de referência por ser esta a sua função precípua. Nesse espaço pedagógico, a
orientação sexual torna legal a discussão sobre sexualidade.
Portanto os resultados nos mostram a necessidade de implantarmos projetos que visem
esclarecer as dúvidas de nossos adolescentes bem como prepara-los para administrar os
problemas oriundos da falta de informação sobre sexualidade na adolescência.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, e cientes de que a adolescência é o período da vida marcado por descobertas,
dúvidas, desejos e por uma série de conflitos que afetam o âmbito psicológico, social, emocional
e físico, concluimos que é de extrema importância a criação de um projeto dentro do Instituto
Federal do Maranhão Campus São Luís Centro Histórico onde possamos realizar oficinas,
debates, veiculações de documentários, dramatizações, jogos e dinâmicas de grupo que possam
auxiliar no esclarecimento de dúvidas e mitos acerca da sexualidade para os jovens e seus
familiares. Estas ações serão desenvolvidas de forma permanente, para que possamos buscar se
resultados eficientes e eficazes na orientação sexual de nossos adolescentes.
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RESUMO
Na sociedade moderna, os resíduos gerados
têm se apresentado como uma problemática
persistente. Nesse contexto destacam-se os resíduos de
serviços de saúde (RSS), não necessariamente pela
quantidade gerada, pois representam apenas 2% do
total de resíduos gerados no Brasil, mas grau de
periculosidade oferecida ao profissional que realiza o
seu manejo e o grau de contaminação que esse resíduo
oferece para o meio ambiente. Vários autores
estudando a respeito do gerenciamento dos RSS nos
hospitais destacam a falta de conhecimento dos
profissionais da assistência à saúde sobre esses
resíduos. Dessa forma sentimos necessidade de
conhecer a realidade de nossa cidade no que diz
respeito à percepção que os profissionais da
enfermagem possuem sobre os RSS em um hospital

público. Os resultados dessa pesquisa demonstraram a
fragilidade e ausência de informações que os
enfermeiros funcionários de um hospital de grande
porte e de alta complexidade da rede pública possuem,
pois dentre os pesquisados a maioria não soube
informar qual tipo de tratamento os resíduos recebem
antes do descarte final. Com base nesse resultado
concluímos que o assunto sobre resíduos ainda é pouco
abordado no ambiente de trabalho o que pode levar a
um manejo inadequado e consequentemente incidir em
mais riscos a saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo, saúde e conhecimento, enfermagem.

KNOWLEDGE ABOUT WASTE OF HEALTH SERVICES IN NURSING
ABSTRACT

In modern society, the waste generated has
emerged as a persistent problem. In this context we
highlight the waste of health services (RSS), not
necessarily the quantity generated, as they represent
only 2 % of the total waste generated in Brazil, but
the degree of dangerousness offered professional
who performs their management and the degree of
contamination residue that provides the environment
. Several authors have been studying about managing
RSS hospitals highlight the lack of knowledge among
health care professionals about these wastes. Thus
we feel the need to know the reality of our city with

regard to the perception that nursing professionals
have about RSS in a public hospital. The results of this
research demonstrated the fragility and lack of
information that staff nurses from a large hospital
and high complexity of the public have, because
among the most searched could not tell what kind of
treatment they receive waste before final disposal.
Based on this result we conclude that the issue of
waste is still little addressed in the work environment
which may lead to inappropriate management and
therefore focus more on the health risks.

KEY-WORDS: Waste, health and knowledge, nursing.
O CONHECIMENTO SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ENFERMAGEM

INTRODUÇÃO:
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA nº 306/04 e a Resolução
CONAMA nº 358/2005, são geradores de resíduos de serviços de saúde (RSS) todos os serviços
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal: necrotérios, funerárias, serviços de
medicina legal, farmácias, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de
controle de zoonoses, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades
móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, dentre outros (BRASIL, 2004; BRASIL,
2005). É importante salientar que esses resíduos representam apenas uma fração inferior a 2%
do total de resíduos sólidos gerados diariamente em nosso País. Percebe-se que os RSS são parte
importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada,
mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. Para a comunidade
científica e entre os órgãos federais responsáveis pela definição das políticas públicas pelos
resíduos de serviços saúde (ANVISA e CONAMA) esses resíduos representam um potencial de
risco em duas situações: a) para a saúde ocupacional de quem manipula esse tipo de resíduo,
seja o pessoal ligado à assistência médica ou médico-veterinária, seja o pessoal ligado ao setor de
limpeza e manutenção; b) para o meio ambiente, como decorrência da destinação inadequada
de qualquer tipo de resíduo, alterando as características do meio (BRASIL, 2006).
Autores como Jonhson et al. (2000), utilizando Mycobacterium tuberculosis como
indicador de contaminação, verificou a transmissão deste bacilo em trabalhadores de uma
estação de tratamento de RSS, no qual foi observado que esse agente patogênico tem uma
sobrevivência nos resíduos em torno de 150 a 180 dias. Outros estudos tem demonstrado a
presença de agentes patogênicos nos RSS: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Clostridium sp., Enterococos, vírus da Hepatite A e Hepatite B (SILVA et al, 2002;
SILVA e HOPE, 2005).
Observa-se, portanto que os RSS apresentam um potencial de risco mais elevado para
infecção e lesão do que qualquer outro tipo de resíduo. Conhecimento inadequado e impróprio
sobre o tratamento desses resíduos pode ter consequências graves para a saúde e um impacto

significativo sobre o meio ambiente (MATHUR et al, 2011). Vários estudos têm apontado que os
indivíduos envolvidos direta ou indiretamente com os RSS desconhecem informações e
procedimentos básicos sobre este tipo de resíduo (MOUTTE et al, 2007; NAIME et al, 2008).
Salomão, Trevizan e Gunther (2004), em sua pesquisa apontam que o elemento humano que
atua nos centros cirúrgicos desconhece os padrões normativos quanto ao manejo dos RSS, onde
a preocupação fica limitada apenas às etapas de coleta e disposição final.
O que se percebe é que dentro de uma instituição hospitalar, várias são as dimensões da
questão ambiental, todas elas muito importantes, complexas e dignas de tratamento sério e
sistêmico em seu conjunto. É inegável a emergência e a criticidade da adequada gestão dos RSS
(SANCHES, 1995). Estes resíduos são considerados perigosos porque podem possuir agentes
patogênicos e podem causar efeitos indesejáveis a saúde humana e ao meio ambiente (PATIL;
SHEKDAR, 2001; ASKARIAN, 2004; NEMA et al, 2011).
Dentro deste contexto temos como objetivo verificar a percepção dos profissionais de
enfermagem sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde em um hospital público
de São Luis - MA.
METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo, realizado em um hospital
público classificado como hospital geral de grande porte e de alta complexidade de São Luís-MA.
Primeiramente calculou-se a amostra com base no quantitativo total de funcionários da categoria
profissional - enfermeiro, em seguida por meio de sorteio, se identificava o funcionário que era
então convidado a participar como sujeito da pesquisa. A coleta de dados foi realizada por meio
de um formulário com perguntas semiestruturadas sobre o conhecimento acerca do manejo dos
resíduos de serviços de saúde, a relação com o local e ambiente de trabalho, o risco que esses
resíduos representam aos profissionais e sociedade. O participante assinava um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, e garantido a confidencialidade do estudo. Os dados
foram organizados e analisados por meio da estatística descritiva (frequência absoluta e relativa)
das respostas dos participantes da pesquisa.
Vale ressaltar que esta pesquisa faz parte de um trabalho mais abrangente sobre a
avaliação do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos hospitais de São Luís, com
parecer consubstanciado CEP nº 327.795 de 06 de julho de 2013.
RESULTADOS E DSICUSSÃO:
Um total de 115 funcionários da assistência à saúde (enfermeiros) respondeu ao
formulário, instrumento desta pesquisa. Como primeira pergunta, questionamos acerca do que
seria o resíduo de serviço de saúde e o que se percebe é que ao analisarmos as várias respostas,
constatamos que os trabalhadores não possuem muitos conhecimentos acerca do conceito, uma
vez que não há uma uniformidade nas definições de o que seria esses resíduos, o que pode
comprometer consideravelmente a execução de suas tarefas diárias, podendo esse funcionário
não manusear corretamente esses resíduos e se tornar um agente transmissor de organismos

patológicos no seu setor de trabalho.
No que diz respeito às legislações específicas a este tema (Resolução da Diretoria
Colegiada ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005), 86,9% dos enfermeiros
tinham conhecimento da existência de uma legislação específica para o gerenciamento dos
resíduos, entretanto, não sabiam indicar quais eram, ou mesmo do que tratavam, ou seja,
desconheciam as legislações supracitadas que subsidiam o gerenciamento adequado e possuem
informações pertinentes acerca da manipulação desses resíduos visando minimizar os riscos
inerentes.
Quando questionados sobre a segregação dos RSS, 86% dos profissionais relataram que é
feita a segregação desses resíduos no hospital, no qual todos os funcionários participantes da
pesquisa consideram que é muito importante a segregação desses resíduos; 60,8% não souberam
responder se no hospital havia algum tipo de tratamento antes do descarte final; nenhum soube
informar com clareza a destinação final dada aos resíduos gerados no hospital. Percebe-se a falta
de informações que os enfermeiros possuem com relação ao manejo dos RSS. Em um estudo
realizado por Rapparini et al., (2007), foram descritos resultados de um sistema de vigilância de
exposições ocupacionais a patógenos veiculados pelo sangue entre os profissionais da área de
saúde no Rio de Janeiro, entre 1997 a 2004. Nesse período foi notificado um total de 15.035
exposições e dentre os principais momentos de exposição ocupacional, “após procedimento e
antes do descarte” e “durante ou após descarte de perfurocortante” representaram cerca de
57% de todas as circunstâncias de acidente.
Todos consideraram que a disposição inadequada dos resíduos causa muito impacto ao
meio ambiente; 73,9% responderam que nunca recebeu capacitação sobre essa temática no
ambiente de trabalho e 21,7% mencionaram que participou de uma capacitação somente na
admissão; todos consideram que os resíduos apresentam risco a saúde.
O gerenciamento descontínuo desses resíduos reflete nas condições de trabalho dos
profissionais. Assim, Macedo et al., (2007) afirmam que a forma como a instituição lida com a
segregação de resíduos passa a ser de extrema importância para a saúde do trabalhador, esteja
ele ligado diretamente à assistência ou não.
Oliniski e Lacerda (2004), dizem que as condições de trabalho, a estrutura e a organização
estão relacionadas à sua divisão técnica, ao processo e ao ritmo de trabalho, à distribuição de
atividades entre os profissionais, aos níveis de formação e especialização do trabalho. E,
dependendo da forma como a instituição está estruturada e organizada internamente, os
profissionais terão melhores ou piores condições de trabalho.
E, finalmente quando questionados sobre ter tido alguma disciplina na formação
acadêmica que tivesse detalhado os RSS e seus riscos a saúde, 73,9% relataram que não tiveram
durante a graduação evidenciando que na maioria das vezes os conceitos inerentes aos RSS e
seus riscos poderiam ser trabalhados ainda na formação acadêmica desses profissionais e quem
sabe assim contribuiria para um maior esclarecimento.

CONCLUSÃO:
Os resultados dessa pesquisa demonstram que os profissionais graduados há mais tempo
não tiveram durante sua formação acadêmica alguma disciplina que abordasse sobre resíduos se
serviços de saúde e poucos relataram que receberam capacitação no ambiente de trabalho.
Dentre os profissionais pesquisados a maioria não soube informar qual tipo de tratamento os
resíduos recebem antes do descarte final. Com base nesse resultado concluímos que o assunto
sobre resíduos ainda é pouco abordado no ambiente de trabalho o que pode levar a um manejo
inadequado e consequentemente incidir em mais riscos à saúde.
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RESUMO
O presente trabalho se debruçará sob o modo como a
poluição do riacho salgadinho está relacionada à
deficiência da rede de saneamento básico em Maceió,
determinando os seus impactos socioeconômicos na
população circunvizinha, inclusive o próprio dano ao
turismo local. A presente discussão tem como norte a
hipótese de que o aparelho do Estado teve papel
fundamental na criação de condições que não
garantissem o avanço da infraestrutura sanitária em
Alagoas. O intento aqui apresentado procurará
demonstrar que o problema do saneamento básico
está relacionado à deficiência da urbanização

maceioense, com efeito, para o crescimento
desproporcional de áreas ocupadas próximas a corpos
hídricos, em especial ao riacho Salgadinho. O
aparelho estatal será determinante para a alteração
da estrutura urbana hegemônica em Alagoas. Como
conclusão percebeu-se que a falta de investimento
em saneamento básico ao mesmo passo em que o
contingente populacional crescia não foi eficiente,
resultando na atual situação do baixo Rio Reginaldo e
da Praia da Avenida.

PALAVRAS-CHAVE: Urbanização, Saneamento, Estado, Economia, Desenvolvimento.

ANALYSIS OF SANITATION IN THE STREAM SALGADINHO MACEIÓ-AL
ABSTRACT
This paper will address the viewpoint as
pollution of the creek snack is related to deficiencies in
the sanitation in Maceió, determining their
socioeconomic impacts on the surrounding population,
including his own damage local tourism. This discussion
is north the hypothesis that the state apparatus was
instrumental in creating conditions that do not
guarantee the advancement of health infrastructure in
Alagoas. The intent presented here seek to demonstrate
that the problem of sanitation is related to deficiency of
urbanization maceioense in
effect
for the

disproportionate growth of the occupied areas near
water bodies, especially the creek Salgadinho. The state
apparatus will determine the change of urban structure
hegemonic in Alagoas. In conclusion it was noted that
the lack of investment in sanitation at the same pace as
the overall population grew was not efficient, resulting
in the current situation of low Reginaldo River and
Beach Avenue.

KEY-WORDS: Urbanisation, Sanitation, State, Economy, Development.

ANÁLISE DO SANEAMENTO BÁSICO DO RIACHO SALGADINHO EM MACEIÓ-AL
INTRODUÇÃO
O intento proposto tem como objetivo contribuir na discussão referente à poluição do
riacho Salgadinho embasado em levantamento de dados para a melhor compreensão da situação
socioeconômica da população residente/atuante no entorno deste corpo hídrico. Ao mesmo
sentido analisar mais precisamente o impacto do crescimento desproporcional de Maceió no
riacho em questão, tendo concentração na temática da urbanização brasileira.
O objetivo, de forma geral, é identificar as ações de caráter sanitárias mais concretas que
poderiam mudar o quadro de urbanístico da vida dos maceioenses, levando em consideração o
impacto que a falta de saneamento básico provoca na saúde da população. Fomentando
condições a elaboração de propostas para a execução de modelos de gestão ambiental, que
possam se ajustar a realidade do baixo Rio Reginaldo (Salgadinho). Apresentado logo abaixo em
imagem:
Figura 1- Mapa mostrando a localização do Riacho Salgadinho (destaco em preto) na Cidade de Maceió,
Alagoas

Como hipótese deste trabalho foi pensada na forma que a urbanização de Maceió tomou, tendo
em vista todo seu contexto sociopolítico como determinante da sua atual aparência. Desta
forma, pensou-se que a deficiência em investimentos em saneamento ambiental é o principal
agravante para a poluição do Riacho Salgadinho.
A partir desta hipótese surgiu o interesse em fomentar uma discussão a respeito da
degradação do Riacho Salgadinho delimitando a discussão para a ausência de tratamento do
esgoto sanitário, cujo resultado é uma síntese do dialético processo de expansão da urbanização
em Maceió ao mesmo passo em que não se oferecia uma infraestrutura adequada ao tratamento
dos resíduos gerados, que devido ao tamanho da bacia do Rio Reginaldo e sua localização

fazendo com que ele receba grande parte de resíduos sólidos e efluentes.
Pensando, ainda, em apresentar consideração sobre o perfil socioeconômico de uma
parcela da população que é prejudicada direta ou indiretamente pela poluição do corpo hídrico
aqui em discussão. Para apontamentos na conclusão se pensará em apontamentos referentes às
políticas públicas de deveriam ser mais adequadas para a revitalização do riacho Salgadinho,
levando em consideração a necessidade uma melhoramento da dignidade da população
prejudicada pela poluição deste e também partindo de discussões embasadas em Leo Heller, cujo
o investimento em saneamento, ou seja em medidas preventivas, seria mais adequado do que
investir em tratamento.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho constituiu-se, essencialmente, em um estudo de caso, a partir de aplicação
de questionários e visitas ao Riacho Salgadinho. Para sua elaboração, fez-se necessária a
realização inicial de um levantamento bibliográfico sobre o tema objeto da investigação por parte
dos estudantes-pesquisadores. As fontes teóricas do presente trabalho serão buscadas no acervo
do Instituto Federal de Alagoas e artigos disponíveis na internet. Com efeito, este estudo foi
composto por três etapas. A primeira que procura entender melhor o surgimento e a trajetória
da urbanização no Brasil e no mundo com foco na área do saneamento como alternativa à
poluição ambiental. No que concerne à sua segunda fase, pretendeu-se elabora um questionários
para aplicar em empreendimentos próximos ao riacho Salgadinho que são afetados pela sua
degradação e também como moradores e transeuntes por essa localidade. As pesquisas
estatísticas adotarão, precisamente, a metodologia da técnica de amostragem, balizada e
referenciada na proposta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a formatação
do questionário procurou funcionar como um formulário inquisitivo e específico. Aspectos
socioeconômicos e ambientais da população do entorno à área estudada, tendo em vista a
importância de dados que auxiliam na compreensão do objeto de estudado. Foram pesquisados
60 (sessenta) residências e entrepostos comerciais em diversas partes ao longo de todo o curso
do riacho salgadinho, onde os questionários foram aplicados de forma aleatória. Buscando ao
mesmo tempo adquirir maior fundamentação empírica para dar continuidade à discussão da
hipótese por esses autores proposta. Deve-se deixar claro, que inicialmente foi pensando a
aplicação de 110 questionários, no entanto, há um baixo grau de concentração populacional,
principalmente, de moradores na região aqui estudada, reflexo da defasagem urbanística deste.
Os questionários, também, foram aplicados em dias aleatórios durante duas semanas, a fim de
poder atingir distintos entrevistados. Nestas mesmas ocasiões houve coleta de imagens da
localidade estudada e observação do nível de degradação que se encontra o riacho salgadinho.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente trabalho visa identificar o quanto a despoluição do riacho salgadinho é importante
para a melhoria da população residente em seu entorno e que dependem diretamente disto
como os indivíduos que teriam uma renda garantida pelo turismo desenvolvido novamente na
praia da Avenida. O empenho em analisar o fenômeno socioeconômico da população envolvida

diretamente com a poluição do riacho em questão estimulará o reconhecimento de uma
mudança de paradigmas no tocante ao trato do riacho salgadinho.
O corpo hídrico aqui estudado por muito tempo foi uma paisagem exuberante ao quais turistas
de vários locais do Brasil e do mundo convergiam para a contemplação de praia da Avenida e
também admirar o encontro do Riacho Salgadinho (fonte de água doce) com o Oceano Atlântico.
Hoje aquele que um dia foi chamado de Riacho Maçayó não é mais abastecimento por sua
nascente – O Poço Azul – que secou, localizada na parte alta da capital alagoana. Não obstante, a
degradação das fontes naturais que abasteciam o riacho se aprofundava ao passo em que o
inchamento da cidade ia aumentando. Isso é um agravante pelo fato de que o abastecimento do
riacho auxilia a depurar a carga orgânica depositada através dos esgotos, principalmente,
domésticos. Esse processo de lançamento de efluente no Riacho Salgadinho vai se acentuando
até desembocar na praia da avenida. Essa por sua vez também não teve suporte para tal nível de
degradação, sendo hoje imprópria para banho. O salgadinho recebe boa parte dos efluentes
produzidos em sua proximidade isto é resultado da ausência, ou pelo mesmo da carência, em
infraestrutura sanitarista em Maceió e o pouco que tem é tem destinação aos corpos hídricos.
Como se pode ver na figura abaixo:
Figura 2 Mapa do esgotamento sanitário de Maceió. FONTE: CASAL

Os principais efeitos do desequilíbrio do meio ambiente maceioense, com ênfase aos corpos
hídricos, é consequência do excesso de resíduos e efluentes lançados nos mesmos, em
quantidades superiores a capacidade de sua recuperação. Esta oferta superior em grande medida
é ocasionada pelo inchamento da cidade; enfim, pelo próprio descontrole do crescimento urbano
de Maceió. A forma desordenada com que vem ocorrendo o crescimento urbano em Maceió,
além das alterações que são características ao meio natural, neste caso ao Riacho Salgadinho, em
boa parte aliado à deficiência em infraestrutura ocasionada pela carência de políticas públicas
adequadas a esta realidade, tendem a provocar inúmeros impactos negativos para a qualidade
de vida do conjunto da população maceioense. Notando que além dos impactos físicos, químicos
e biológicos, têm-se, também, sociais, econômicos e culturais, basta notar o definhamento

residencial de bairros próximos ao riacho, mais precisamente no centro e em Jaraguá, que
perdem bastante com a poluição do corpo hídrico aqui estudado. Por conseguinte, a percepção
destas problemáticas agrega valor ao estabelecimento de interesses no tocante ao entendimento
da situação da população que vive em torno de trechos hídricos que se encaixam nesta lógica
acima descrita. Infelizmente, a qualidade ambiental da cidade de Maceió tem sido, ao passo em
que a urbanização se acentua expressivamente afetada pela degradação de seu potencial
ambiental, com foco na poluição dos recursos hídricos como o riacho Salgadinho, que por muitos
já é caracterizado como “sem vida”. A situação atual do Riacho Salgadinho, que vem com
problemas crescentes e os recursos escassos são síntese das alterações antropológicas;
demonstram a necessidade de se estudar tecnologias de tratamento de efluentes que
apresentem resultados eficientes a custos compatíveis com a realidade alagoana. Estas
tecnologias devem ser adaptadas ao contexto sociocultural da região. Levando sempre como
principal bandeira para alterar esta realidade o conceito de saneamento ambiental apresentado
pela organização mundial da saúde, onde “saneamento constitui o controle de todos os fatores
do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu estado de
bem estar físico, mental ou social” (HELLER, p. 75). Deve-se notar que na teoria da evolução
social há a tendência em considerar as transformações ambientais um fenômeno contínuo. No
entanto, as mudanças sociais e ecológicas são marcadas por um processo de ruptura,
provocando uma desestruturação que deverá ser afetada por uma nova mudança, ocasionando
um novo patamar ambiental, se dando, desta forma, a alteração antropológica do meio natural.
A ausência de condições adequadas relativas ao tratamento dos efluentes e águas residuais dos
domicílios do entorno do riacho Salgadinho, é o que provoca sérios danos ao meio ambiente, à
saúde e à qualidade de vida desta população. Com isso “se em curto prazo o efeito mensurável
do abastecimento de água e do esgotamento sanitário pode parecer reduzido, pela reposta não
linear da intervenção, em longo prazo seu efeito sobre a saúde é substancialmente superior ao
de intervenções médicas” (BRISCOE apud HELLER, p. 76). Notando, ainda, que a maior parcela da
população maceioense, em 2000, possui até um salário como fonte de rendimento familiar,
demonstrando as condições em que a população de Maceió se expandiu, notando que este baixo
poder aquisitivo está relacionado à carência de investimento em melhoramento da urbanização,
que em nossa opinião se relaciona com o melhoramento das condições de vida da população e
renda faz parte deste conjunto. O rendimento nominal mensal per capita em Maceió pode ser
expresso na tabela abaixo:
Tabela – Distribuição de famílias residentes em domicílios particulares por classes de rendimento
familiar per capita em Maceió.

A

Apenas através de um acompanhamento metódico, da compreensão dos organismos e
dos processos não planejados é que podem ser explicados os impactos, para então discutir
estratégias de prevenção à poluição e contaminação, neste caso, de corpos hídricos como o
Riacho Salgadinho. Souza aponta que:
O espaço social, primeiramente ou em sua dimensão material e objetiva,
umproduto de transformação da natureza (do espaço natural: solo, rios,
etc.) pelo trabalho social. Palco das relações sociais, o espaço é, portanto,
um palco verdadeiramente construído, modelado, embora em graus muito
variados de intervenção e alteração pelo homem (SOUZA, 1997, p.23)

A cidade de Maceió, por exemplo, na década de 70, possuía uma média de 150 mil
habitantes. Pode-se notar que em 2013, a população maceioense já ultrapassava a marca
alarmante de 930 mil habitantes. O êxodo rural, acompanhado de alta taxa de natalidade explica
este crescimento de cerca em apenas 43 anos. Como se pode ver no gráfico abaixo:

Figura 3 Evolução populacional de Maceió. Fonte IBGE, acesso:
http://cod.ibge.gov.br/HX3

E o mais alarmante é que as últimas ações de impacto positivo ocorreram nos anos de
1980, fazendo com que a cidade tivesse mais de duas décadas de atraso no tocante a
estruturação de política para a revitalização dos corpos hídricos e também para saneamento que
também é bastante impactante na saúde da população do entorno. Tendo em vista que “há que
se ter clara a persistência da importância do papel do saneamento no quadro de saúde, em
especial nos países em desenvolvimento” (HELLER, p. 74,). Maceió possui graves problemas de
saneamento ambiental. A atual infraestrutura para o saneamento e os serviços públicos voltados
para esta área são insuficientes e de longe nem atendem a demanda causada pela urbanização
da cidade em tela, criando uma situação aonde os índices de cobertura da rede de esgotos não
chegam a 30% de atendimento. Prejudicando o bem estar físico, mental e social da população
que vive entorno a este riacho. Levando em consideração que:
Os problemas de saúde pública e de poluição do meio ambiente
obrigaram a humanidade a encontrar soluções de saneamento

para a coleta e o tratamento dos esgotos, para o abastecimento
de água segura para o consumo humano, para a coleta e o
tratamento dos resíduos sólidos e para a drenagem das águas
de chuva (RIBEIRO; ROOKE, 2010, p. 7).
Por fim, tem-se claramente que acontece que a qualidade ambiental de Maceió tem sido
significativamente afetada pela degradação do meio natural, especificamente a poluição dos
recursos hídricos de superfície, no caso deste trabalho, onde certa de 88% dos entrevistados
desconheciam o destino do esgoto de suas casas e entrepostos comerciais. Conjuntamente com
as falhas da infraestrutura de drenagem e do saneamento ambiental, do ponto de vista
quantitativo, ocorre a degradação do riacho salgadinho pelo lançamento de esgoto e lixo,
ressaltando que 98% dos participantes da pesquisa afirmaram que o lixo produzido é recolhido e
não é lançado no corpo hídrico. Tendo, ainda, o seguinte gráfico a respeito da quantidade de lixo
gerado:
Figura 4- Qual a quantidade (KG) aproximada de lixo produzido?
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A prática cotidiana prova que o acompanhamento das preferências de método
internacionais representa uma abertura para a melhoria das direções preferenciais no sentido da
ampliação do sistema de saneamento no município aqui estudado. Tendo em vista que o sistema
de coleta e tratamento de esgotos domésticos é um dos pressupostos básicos para um ambiente
saudável garantindo qualidade de vida da própria população e a preservação do meio ambiente,
além do aumento no potencial paisagístico de Maceió. Onde na população entrevista, 97% tem
consciência desta afirmação. Enquanto que 70% acreditam que o saneamento feito em todo
riacho salgadinho pode melhorar as condições de vida da comunidade contemplada pelo riacho
salgadinho e a praia da Avenida. Notando os seguintes gráficos:

Figura 5- O Senhor tem consciência dos benefícios que esse riacho poderia trazer ao seu
negócio ou a sua família e sua comunidade se ele não tivesse poluído e fosse bem cuidado?
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Figura 6- O senhor acredita que o saneamento feito em todo riacho salgadinho pode
melhorar as condições de vida da comunidade contemplada e a praia da Avenida?
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Figura 7- Ações mais eficientes para que o riacho volte a ser saudável e garanta o
abastecimento de água para a população
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Diante disto se pode considerar que o consenso sobre a necessidade de estruturação do

saneamento ambiental em Maceió desafia a capacidade de equalização das formas de ação
voltadas para a resolução deste problema. Ao mesmo tempo em que se pode observar nas
entrevistas que 47% das pessoas apontaram a educação ambiental como forma de
conscientização para a população, enquanto que 33% afiram que a punição e multas para as
empresas e moradores que poluíssem o leito seria a ação mais adequada e ainda 20% apontou
que as estações de tratamento de esgotos lançados no Riacho Salgadinho seriam mais eficientes.
Por fim, pode-se observar, com efeito, que a maior parte dos entrevistados aponta que os
maiores responsáveis são os órgãos públicos competentes, pois são oficialmente responsáveis,
em segundo lugar ficou com a população que não se preocupa com a natureza e o meio
ambiente, por ultimo a falta de educação da população que não teve oportunidade de estudar a
importância que a água tem para a vida das pessoas e da humanidade.

CONCLUSÃO
Contudo, pode-se notar que a recuperação da bacia hidrográfica do rio Reginaldo
possibilitará o resgate da beleza da Praia da Avenida, potencializando, assim a oferta turística de
Maceió além da valorização de moradias e empreendimentos; como, também. A degradação do
riacho salgadinho resulta diretamente na degradação do meio de vida de boa parte da população
dependente do turismo e até mesmo que têm sua saúde prejudicada por conta de agentes
contaminantes. A dinâmica do crescimento populacional nas áreas ligadas ao Riacho Salgadinho é
o que provoca o atual grau de degradação acentuado nesse curso de água que um dia já foi uma
grande atração natural em Maceió, onde hoje se nota a proliferação de uma imagem
extremamente negativa para a atividade turística (que por sinal é responsável por boa parte do
arrecadamento do município) que se desqualifica com a poluição das praias próximas ao desague
deste riacho, tendo muita atenção para a praia da avenida que no passado foi comparada com
Copacabana. Notando, portanto, que o investimento mais adequando em políticas públicas
voltadas para a estruturação do saneamento básico em Maceió é um dos principais passos a
serem tomados diante desta realidade.
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RESUMO
Uma das grandes preocupações da atualidade é a
problemática dos resíduos sólidos, entre eles os
resíduos de serviço de saúde que se destacam pelo grau
de periculosidade oferecida ao profissional que realiza o
seu manejo e o grau de contaminação que esse resíduo
oferece para o meio ambiente. Diante desse desafio,
uma das maneiras de atenuar os riscos ocupacionais
dessa categoria é através dos programas de capacitação
continuada. Este trabalho analisou o grau de
conhecimento dos funcionários do setor de higienização
e limpeza de um hospital público de São Luis-MA e o
preparo de cada um para o manejo correto desse tipo

de resíduo, através da aplicação de um questionário
semiestruturado. Foi constatado um nível de
conhecimento
relativamente
mínimo
desses
trabalhadores sobre o assunto, o que pode contribuir
significativamente para o aumento de acidentes
ocupacionais, contaminação do ambiente hospitalar e
prejuízos ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos, Capacitação, Manejo, Trabalhadores.

THE TRAINING AND MANAGEMENT OF RESIDUES OF HEALTH SERVICE IN A PUBLIC HOSPITAL
OF SÃO LUIS (MA).
ABSTRACT
One of the major concerns of today is the problem of
solid waste, including waste of health service that stand
out by the degree of dangerousness offered to the
professional who carries out its management and the
degree of contamination that this residue offers to the
environment. Given this challenge, one of the ways to
mitigate occupational hazards in this category is through
continuing training programmers. This study assessed
the degree of knowledge of the staff of a public hospital
KEY-WORDS: Waste, Training, Management, Workers.

of São Luis (Ma) and the preparation of each to the
correct handling of this type of waste, through the
application of a semi-structured questionnaire, where it
found a level of knowledge relating minimum of these
workers on the subject, which can contribute
significantly to the increase of occupational accidents,
contamination of the hospital environment and losses to
the
environment.

A CAPACITAÇÃO E O MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE EM UM HOSPITAL
PÚBLICO DE SÃO LUÍS- MA.
INTRODUÇÃO:
A Norma ABNT NBR 10004/04, define resíduos sólidos como: resíduos nos estados sólido
e semi-sólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola e de serviços de varrição, dentre estes, os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são parte
importante do total de resíduos sólidos urbanos, pelo potencial de risco que representam à
saúde e ao meio ambiente. Sendo assim, os RSS é um tema de interesse mundial e tem sido
tratado juntamente com os problemas relativos à saúde pública. O gerenciamento dos RSS
constitui-se em um conjunto de gestão, planejado a partir de bases científicas e técnicas,
normativas e legais com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos
resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos
trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA nº 306/04 e a Resolução
CONAMA nº 358/2005, são geradores de resíduos de serviços de saúde (RSS) todos os serviços
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal: necrotérios, funerárias, serviços de
medicina legal, farmácias, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de
controle de zoonoses, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades
móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, dentre outros (BRASIL, 2004; BRASIL,
2005). É importante salientar que esses resíduos representam apenas uma fração inferior a 2%
do total de resíduos residenciais e comerciais geradas diariamente em nosso País. Percebe-se
que os RSS são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela
quantidade gerada, mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente.
Para a comunidade científica e entre os órgãos federais responsáveis pela definição das políticas
públicas pelos resíduos de serviços saúde (ANVISA e CONAMA) esses resíduos representam um
potencial de risco em duas situações: a) para a saúde ocupacional de quem manipula esse tipo de
resíduo, seja o pessoal ligado à assistência médica ou médico-veterinária, seja o pessoal ligado ao
setor de limpeza e manutenção; b) para o meio ambiente, como decorrência da destinação
inadequada de qualquer tipo de resíduo, alterando as características do meio (BRASIL, 2006).
Segundo Naime (2008), o risco no manejo dos RSS está principalmente vinculado aos
acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e segregação dos materiais
perfurocortantes sem utilização de proteção mecânica, ocasionando grande possibilidade da
transmissão de doenças.
O manejo é a ação de gerenciar o resíduo intra (desde o ponto de geração até a coleta
externa) e extra estabelecimento (procedimentos que ocorrem com a coleta ou em ambientes
externos) da origem a disposição final incluindo todas as suas fases (Cussiol, 2008).
Os estabelecimentos de serviços de saúde são os primeiros responsáveis pelo correto
gerenciamento e manejo de todos os RSS por eles gerados, cabendo aos órgãos públicos, dentro
de suas competências, a gestão, regulamentação e fiscalização. No que concerne aos aspectos

de biossegurança e prevenção de acidentes- preservando a saúde e o meio ambiente - compete à
ANVISA, ao Ministério do Meio Ambiente, ao SISNAMA, com apoio das Vigilâncias Sanitárias dos
estados, dos municípios e do Distrito Federal, bem como aos órgãos de meio ambiente regionais,
de limpeza urbana e da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN: regulamentar o correto
gerenciamento dos RSS, orientar e fiscalizar o cumprimento desta regulamentação. Dentre essas
medidas, duas são de nosso interesse e objeto desse estudo: Prover a capacitação e o
treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de
resíduos; fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes ao
tema desta Resolução e seu Regulamento Técnico, as exigências de comprovação de capacitação
e treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que
pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e
disposição final destes resíduos (BRASIL, 2006).
Ao classificar corretamente os resíduos gerados nas unidades de saúde torna-se possível
separá-los conforme sua composição (químicas, físicas ou biológicas), estado de matéria, origem,
local de geração e potencial de contaminação (CUSSIOL, 2008). Para ter uma maior segurança no
ambiente de trabalho e diminuir o impacto no meio ambiente, ao ser gerado os resíduos sólidos
de serviços de saúde, são indispensáveis que tenha ocorrido previamente uma segregação
adequada e que todos os envolvidos tenham conhecimento sobre todas as praticas e manejo
desses resíduos, o que contribui muito para a diminuição dos riscos ocupacionais ao qual os
profissionais, principalmente da higienização estão expostos.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência de Vigilância Sanitária nº
306/04, os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada,
independente do vínculo empregatício dos profissionais. O programa de educação continuada,
previsto na RDC ANVISA no 306/04, visa orientar, motivar, conscientizar e informar
permanentemente a todos os envolvidos sobre os riscos e procedimentos adequados de manejo,
de acordo com os preceitos do gerenciamento de resíduos. O sucesso do programa depende da
participação consciente e da cooperação de todo o pessoal envolvido no processo.
Normalmente, os profissionais envolvidos são: médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de
limpeza, coletores internos e externos, pessoal de manutenção e serviços. O programa deve se
apoiar em instrumentos de comunicação e sinalização e abordar os seguintes temas, de modo
geral:
•

Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais.

•

Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária relativa
aos RSS.

•

Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município.

•

Definições, tipo e classificação dos resíduos e seu potencial de risco.

•

Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica).

•

Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos
radioativos.

•

Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento.

•

Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais.

•

Identificação das classes de resíduos.

•

Conhecimento das responsabilidades e de tarefas.

•

Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores na prevenção e no caso de ocorrência de
incidentes, acidentes e situações emergenciais.

•

Orientações sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Coletiva - EPCs
específicos de cada atividade, bem como sobre a necessidade de mantê-los em perfeita
higiene e estado de conservação.

•

Orientações sobre higiene pessoal e dos ambientes.

•

Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta.

O programa de capacitação deve ser realizado sempre que ocorrerem alterações no
quadro funcional ou de acordo com a logística dos estabelecimentos onde esses resíduos são
gerados, tendo como alvo a necessidade de que os conhecimentos adquiridos por esses
trabalhadores sejam reforçados periodicamente.
De acordo com a RDC ANVISA no 306/04, o ideal é que o programa de educação seja
ministrado: antes do início das atividades dos empregados; em periodicidade predefinida;
sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes
físicos, químicos, biológicos. Diante do exposto este trabalho tem o objetivo de analisar o
conhecimento dos trabalhadores que manejam diretamente os RSS de um grande hospital
publico de São Luís-MA, adquiridos através da capacitação oferecida pelas empresas
responsáveis pelo serviço de limpeza e manutenção hospitalar, o que nos permitirá analisar de
que forma esses trabalhadores estão sendo capacitados, colaborando com a identificação de
possíveis falhas nesse processo educativo subsidiando o planejamento de uma educação
continuada que venha colaborar para a obtenção de um ambiente hospitalar seguro ao que se
refere aos riscos ocupacionais ao qual essa classe de trabalhadores esta exposta.
METODOLOGIA:
Inicialmente foi necessária uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema em questão,
principalmente no que diz respeito às resoluções específicas (Resolução da Diretoria Colegiada
ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005). O hospital público selecionado para a
nossa pesquisa foi um estabelecimento de grande porte e alta complexidade.
Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais abrangente sobre a avaliação do
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos hospitais de São Luís, com parecer
consubstanciado CEP nº 327.795 de 06 de julho de 2013.
Foram realizadas visitas ao hospital para conhecermos a rotina de trabalho dos
funcionários do setor de higienização e limpeza a fim de construirmos um cronograma de
aplicação dos questionários em horários que não interrompesse os trabalhos no ambiente
hospitalar. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2013. Assim, estes

funcionários responderam a um questionário semiestruturado que visava analisar o
conhecimento de cada trabalhador da higienização acerca dos RSS, composto por 12 questões
que abrangeram informações acerca do conhecimento e manejo dos resíduos de serviço de
saúde. Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, com base na Resolução nº466/12. Quanto à análise dos dados foi feito uma
análise descritiva das respostas dos funcionários e se os mesmos possuíam o mínimo de
informação necessária para garantir um bom desempenho de suas funções no seu ambiente de
trabalho com a devida segurança.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foi aplicado um questionário de 12 perguntas, com oitenta e um funcionários do setor de
higienização e limpeza, com onze casos de recusas. O questionário abordou situações simples da
rotina diária, com o intuito de analisar o conhecimento desses trabalhadores sobre o manejo
desses resíduos. Assim do total de setenta questionários, obtivemos os seguintes resultados
(Tabela 1).
Tabela 1- Resultados obtidos com as perguntas nos itens 01 a 08 aos funcionários do setor
de higienização e limpeza em um hospital público de São Luís- MA.
Questionamento

Resposta dentro do
esperado

Respostas variadas

Não souberam

1 - O que são os RSS:

81,5%

15,7%

2,8%

2 - Você conhece a classificação dos RSS:

31,5%

67,1%

1,4%

3 - Você conhece a Legislação que dita às
normas de gerenciamento dos RSS:

18,6%

0,0%

81,4%

4 - Quanto à importância da segregação
correta:

90%

10%

0,0%

5 - O hospital realiza algum tipo de tratamento
antes do descarte:

72,9%

4,2%

22,9%

6 - Sobre a destinação final do lixo:

34,3%

0,0%

65,7%

7 - Quanto ao impacto ocasionado ao meio
ambiente pele disposição inadequada dos RSS:

97,2%

2,8%

0,0%

8 - Quando questionados dos riscos que os RSS
oferecem à saúde:

93%

7%

0,0%

Ao analisarmos as várias respostas no item 01, constatamos que os trabalhadores não
possuem muitos conhecimentos acerca dos RSS (definição, segregação, acondicionamento), uma
vez que não há uma uniformidade nas definições do que seria esses resíduos, o que pode
comprometer consideravelmente a execução de suas tarefas diárias, podendo esse funcionário
não manusear corretamente esses resíduos e se tornar um agente transmissor de organismos
patológicos no seu setor de trabalho.

Quanto à classificação e legislação dos RSS, item 02 e 03, com base nas resoluções
vigentes (Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº
358/2005), esses resíduos são classificados em cinco grupos. Quando questionados sobre a
legislação especifica do gerenciamento dos RSS, somente 18,6% afirmaram que já ouviram falar
das resoluções acima citadas. Segundo Calegare et al. (2006), em um trabalho de estudo de caso
no Rio Grande do Sul, cita da necessidade que todos os profissionais que trabalham no serviço,
mesmo os temporários e os que não estão envolvidos diretamente nas atividades de manejo dos
resíduos devem conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de
segregação de resíduos, reconhecerem os símbolos, expressões, padrões de cores adotadas,
conhecerem os locais de armazenamento, entre outros indispensáveis à completa integração
com o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, através dos serviços de
educação continuada e o de saúde e segurança do trabalhador.
Segundo a ANVISA (2004), tratamento é um processo que modifica as características dos
resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, o tratamento pode ser efetuado
dentro ou fora da unidade geradora dependendo do resíduo gerado. Quando questionamos se o
hospital realizava algum tipo de tratamento com os resíduos antes do descarte, item 05, o
percentual obtido evidenciou a falta de esclarecimento a respeito desse tópico.
Quando questionados sobre a destinação final do lixo, item 06, obtivemos um percentual
de 65,7% que desconhecem a destinação desses resíduos. A destinação final dos resíduos é de
fundamental importância, fato que inclui também, a necessidade de um bom nível de
conhecimento de toda a equipe de funcionários que compõem o quadro de pessoal do
estabelecimento, uma vez que, a correta gestão depende da participação de toda a equipe, de
qualquer que seja a unidade de saúde em questão. Em estudo realizado por Pereira (2011), em
Campina Grande PB, foi obtido resultado com números diferentes, mas na mesma proporção ao
nosso estudo, como afirma a autora: “66,7% afirmaram obter tal conhecimento, sendo que,
deste total, 50% responderam que os RSS são encaminhados para o aterro sanitário municipal ou
para a incineração, procedimentos inexistentes dentro do município em estudo, sendo os RSS
encaminhados sim, para o “lixão” municipal. A inexistência de uma destinação adequada não é
apenas um problema evidenciado na cidade de Campina Grande/PB, mas sim, uma deficiência
observada em todo o território nacional, onde, muitas vezes, os resíduos dos serviços de saúde
não recebem tratamento e destinação final adequada e diferenciada conforme sua natureza”.
Dos setenta funcionários participantes da nossa pesquisa, 97,2% consideram que, se esses
resíduos forem descartados de forma inadequada no meio ambiente, item 07, vai causar grande
impacto ao meio ambiente. Segundo Naime et al. (2006), a destinação incorreta dos RSS pode
ocasionar, ainda, a contaminação do meio ambiente, referindo- se ao abandono inadequado
desse resíduo, que pode gerar sérios problemas ambientais diretamente ligado a proliferação de
agentes patológicos e ao uso exagerado do consumo de matérias-primas cada vez mais escassos
na natureza. Pereira e Fernandes obtiveram resultados de 72,2% em estudo feito em Campina
Grande- PB, quando questionaram sobre os impactos dos RSS, os entrevistados afirmaram que
estes causam: “contaminação do meio ambiente”; “catinga, moscas e mosquitos”;
“contaminação do solo, água e pessoas”; “transmissão de doenças infectocontagiosas e letais”;
“riscos de acidentes” e “contaminação para a população”.

Quando questionados dos riscos que os RSS oferecem à saúde, item 08, 93% consideram
que os RSS trazem grande risco para a saúde principalmente doenças, acidentes, infecções e alto
grau de contaminação, 7% relatou que o mesmo pode ocasionar morte, prejuízos ao meio
ambiente, risco de contaminação biológica causada pelos RSS, risco causado pelos produtos
químicos que são utilizados no processo de higienização e risco que o fardamento pode oferecer
aos seus familiares. É responsabilidade de todos da equipe prevenir e reduzir os riscos a saúde e
ao meio ambiente, sendo o primeiro passo o gerenciamento correto dos resíduos. Todas as
etapas do manejo dos RSS, se pelo menos uma dessas etapas acorrem de forma inadequada
impõem riscos às pessoas, dentro e fora da instituição, e ao meio ambiente (Castor de Freitas e
Silva Pestana, 2010).
Quando questionados sobre o recebimento de treinamentos no seu ambiente de trabalho
referente aos RSS, obtivemos os seguintes dados (Tabela 2).
Tabela 2- Quadro referente à periodicidade da capacitação oferecida aos funcionários do
setor de higienização e limpeza em um hospital público de São Luís- MA.
Receberam capacitação

Não receberam

93%
Somente na
admissão

Mensal

Bimestral

Semestral

Anual

44,6%

26,2%

15,4%

7,6%

6,2%

7%

Segundo Naime (2004), a falta de informação sobre o assunto é um dos principais motivos
da ausência de projetos bem sustentados, sendo a Capacitação fator determinante para
melhorias no setor e redução significante de riscos aos manipuladores.
Quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, foram obtidos os seguintes
dados (Tabela 3).
Tabela 3- Quadro obtido quanto ao uso do EPI pelos funcionários do setor de higienização
e limpeza em um hospital público de São Luís- MA.
Quanto ao uso do EPI
Bota e Máscara

Luva e touca

Óculos de
Proteção

Avental
impermeável

Propé

100%

95,7%

32,9%

27,1%

1,4%

Castor de Freitas e Silva Pestana, (2010) ressalta que a capacitação dos trabalhadores
deve abordar a importância e o uso correto dos equipamentos de proteção individual (uniforme,
luvas, avental impermeável, máscara, botas e óculos) de segurança específica para cada
atividade, bem como mantê-los limpos e bem conservados. A supervisão à utilização dos EPIs é
de responsabilidade do empregador, portanto há uma lacuna neste tipo de ação por parte dos
responsáveis, podendo comprometer a saúde dos trabalhadores.

Houve um índice de 10% de acidentes sendo 04 com perfurocortante, 02 durante o
transporte do resíduo (01 cortou-se ao manusear o carro de coleta externa do resíduo e o outro
ao manusear um frasco contendo resíduo líquido) e 01 caso de infiltração de resíduo líquido no
calçado, por uso inadequado do equipamento de proteção individual. Segundo pesquisa
realizada por Bagio & Junior (2013) vários profissionais estabelecem contato diário com esses
resíduos, seja no momento da geração como os da assistência a saúde, os da coleta, do
transporte, do tratamento e até mesmo aqueles que atuam nos sistemas de disposição final.
Assim é necessário ressaltar a importância de se utilizar todos os equipamentos de proteção
individual conforme NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego (2012). A utilização dos EPIs
diminuem os riscos de contaminação visto que reduzem as áreas de exposição do corpo a esses
resíduos.
CONCLUSÃO:
Concluímos que a capacitação dos profissionais que manejam os RSS do referido hospital
não acontece numa periodicidade adequada, uma vez que as respostas dos participantes foram
muito divergentes, o mais agravante são os trabalhadores que não receberam nenhum tipo de
treinamento antes de iniciar suas funções, colocando em risco não só a sua saúde, mas de toda
uma equipe. Nenhum dos profissionais classificou corretamente os resíduos, nem mesmos
aqueles que trabalhavam em locais de grande risco de contaminação como UTI e Centro
Cirúrgico ou que já estão desempenhando essa função há determinado tempo, outro fator
relevante para a segurança do trabalhador é o uso correto do EPI, sendo observada uma falha
nesse quesito. Dos participantes da pesquisa, 93% possuem uma noção do perigo de
contaminação ao qual estão expostos, mesmo assim foi constatado pelo numero de respostas
incompletas, que o nível de conhecimento desses funcionários a respeito dos RSS é
relativamente mínimo, considerando a dimensão real dos perigos oferecidos por esse tipo de
Resíduo. Em relação à Percepção Ambiental, notamos que esses profissionais não estão alheios
às questões ambientais e que se preocupam com a geração futura, principalmente com a
questão da poluição dos lençóis freáticos, mas fica evidenciado que ainda falta muita informação
sobre o assunto.
A capacitação continuada dos profissionais que manejam os resíduos de serviço de saúde
é fundamental para diminuir os riscos ocupacionais, impactos ambientais e assegurar a saúde dos
trabalhadores, sendo parte importante do gerenciamento adequado dos resíduos de saúde. A
maioria dos acidentes de trabalho ocorre porque os profissionais não possuem preparo e
desconhece os riscos a que estão expostos. Para uma melhor capacitação desses profissionais, é
de suma importância o desenvolvimento de programas educacionais referentes à saúde do
trabalhador, segurança do trabalho e gerenciamento de RSS, a fim de que esses trabalhadores
possam desenvolver suas tarefas de forma correta e eficiente, reduzindo os potenciais de risco
presente nos RSS.
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RESUMO
É de extrema relevância a avaliação do nível de
conhecimento, bem como seguimento do tratamento, e
hábitos de vida dos hipertensos, por permitir identificar
os fatores que mais incomodam os pacientes e planejar
estratégias de intervenção em saúde que visam
melhorar a qualidade de vida da população hipertensa.
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar
o nível de conhecimento, seguimento do tratamento e
hábitos de vida dos hipertensos cadastrados na
estratégia saúde da família (ESF) do município de
Teresina-Piauí. Para este estudo adotou-se a
metodologia transversal, descritivo, com abordagem
qualitativa, e quantitativa. A amostra foi constituída por

77 hipertensos de ambos os sexos na faixa etária de 21 a
59 anos. Utilizou-se um questionário que levantou
dados sobre; conhecimento da hipertensão arterial
sistêmica, seguimento do tratamento e hábitos de vida
dos hipertensos. A análise estatística foi por meio do
programa Biostat 5.0. Verificou-se que, 68,8% dos
hipertensos desconhecem sobre a hipertensão arterial,
87,5% seguem o tratamento medicamentoso e em
relação aos hábitos de vida 80,5% não praticam nenhum
tipo de atividade física. Com base nos resultados faz-se
necessário a busca de novas estratégias em saúde que
visam melhorar a qualidade de vida dos hipertensos
como um todo.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão Arterial Sistêmica, Qualidade de vida, Estilo de vida.

LEVEL OF KNOWLEDGE, THE FOLLOW-UP TREATMENT, AND HABITS OF LIFE OF PEOPLE
HYPERTENSIVE IN TERESINA CTY-PIAUÍ
ABSTRACT
It is extremely important to assess the level of
knowledge as well as follow-up treatment, and habits of
life of hypertensive patients by allowing to identify the
factors that most upset patients and plan strategies for
health intervention aimed at improving the quality of
life hypertension. In this context, this study aimed to
assess the level of knowledge, following treatment and
lifestyle of hypertensive patients enrolled in the Family
Health Strategy (FHS) in the city of Teresina, Piauí . For
this study adopted the descriptive cross-sectional
methodology
with
qualitative
approach
and
KEY-WORDS: Hypertension, Quality of Life, Lifestyle

quantitative. The sample consisted of 77 hypertensive
patients of both sexes aged 21-59 years. We used a
questionnaire that collected data on; knowledge of
hypertension, treatment follow-up and lifestyle of
hypertensive. Statistical analysis was by the Biostat 5.0
program. It was found that 68.8 % of hypertensive
patients are unaware of hypertension, 87.5 % following
drug treatment and in relation to lifestyle 80.5 % do not
practice any physical activity. Based on the results it is
necessary to search for new strategies in health care to
improve the quality of life of hypertensive patients as a
whole.

NÍVEL DE CONHECIMENTO, SEGUIMENTO DO TRATAMENTO, E HÁBITOS DE VIDA DA
POPULAÇÃO HIPERTENSA NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PIAUÍ
INTRODUÇÃO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no mundo
todo, e está entre as patologias que mais apresentam custos médicos e socioeconômicos
elevados. No Brasil esta, afeta tanto jovens quanto idosos com uma prevalência em torno de
20% e 50%, respectivamente (BORBA, 2008).
O Ministério da Saúde estima que hoje haja cerca de 7.277.785 portadores de
hipertensão arterial cadastrados na rede básica do Sistema Único de Saúde. Estas evidências
são alarmantes, pois apresentam repercussões em todos os níveis de atenção a saúde,
principalmente na atenção básica na qual se encontra o maior contingente de indivíduos
carentes de intervenções para o controle da pressão arterial (BRASIL, 2009).
A HAS é uma doença crônico-degenerativa, de caráter multifatorial, geralmente com
diagnóstico tardio, em decorrência do seu curso assintomático e prolongado. Seu
desenvolvimento soma-se a uma série de fatores de riscos, dos quais estão relacionados aos
hábitos de vida, são eles: sedentarismo, obesidade, alimentação rica em gorduras e sal, excesso
de cigarro e álcool, sendo que a etnia e herança familiar também se enquadram dentro dos
fatores de risco para a HAS (VI DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010).
Vários estudos apontam o grande o impacto que os fatores de risco podem causar à saúde
do paciente hipertenso, dentre os quais podemos observar o agravamento do quadro
hipertensivo e aumento no número de eventos cardiovasculares, bem como uma piora
progressiva da qualidade de vida desses pacientes. No intuito de amenizar essas consequências,
faz-se necessário avaliar a qualidade de vida desses indivíduos seja por meio de questionários ou
outros meios, que auxiliem na descoberta de possíveis agravos nos aspectos psicossociais e
sintomatológicos dos pacientes.
Seguir o tratamento antihipertensivo é considerado uma tarefa difícil, pois deixar de fazer
aquilo que é considerado prazeroso como por exemplo: se alimentar sem ter preocupações com
teor de sal e gordura, causa tristeza, desanimo e aflição. A adesão ao tratamento depende não
somente do paciente, assim como também aspectos relacionados à cultura, fatores
sociodemográficos, e até mesmo os efeitos colaterais da medicação antihipertensiva (MACHADO,
PIRES, LOBÃO, 2012). Além disso, é interessante ressaltar que para seguir o tratamento
adequado, o hipertenso precisa ter conhecimento acerca da sua patologia, para que desta forma
possa contribuir na redução da morbimortalidade por doenças cardiovasculares, melhorando de
forma global a sua qualidade de vida.
Este estudo teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento, seguimento do tratamento
e hábitos de vida dos hipertensos cadastrados na estratégia saúde da família do município de
Teresina-Piauí.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da Faculdade NOVAFAPI em 20 de dezembro de 2011, com CAAE: n° 0455.0.043.000-11 em
atendimento aos preceitos da Resolução nº 466/12 e nº 370 de março de 2007 do Conselho

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS), relativas à ética em pesquisa envolvendo seres
humanos. Além disso, o estudo foi autorizado pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI;
MEMO CAA: nº 89/2012 e pela enfermeira responsável da Unidade de Saúde onde a pesquisa se
desenvolveu.
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa, e quantitativa. A
população foi constituída por 77 adultos hipertensos de ambos os gêneros, com faixa etária de
21 a 59 anos, cadastrados na Estratégia Saúde da Família do bairro Satélite do município de
Teresina-PI, no período de março a abril de 2012.
Como critério de exclusão, desconsiderou-se indivíduos com diagnóstico de hipertensão
arterial secundária, gestantes e portadores de doença mental. Todos os participantes que
aceitaram participar da pesquisa, assinaram um Termo de Consentimento de acordo com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade NOVAFAPI.
Os resultados foram coletados, através de questionário aplicado com os hipertensos, que
levantou os seguintes dados: conhecimento dos hipertensos sobre o controle e prevenção da
doença, hábitos de vida e seguimento do tratamento adequado para HAS.
Os dados foram analisados e apresentados como estatística descritiva do perfil da
população de estudo, com medidas tendência central e de dispersão, proporções e distribuição.
Para análise dos dados foi utilizado o programa Biostat 5.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo teve a amostra constituída por 77 sujeitos portadores de HAS, residentes no
bairro satélite e cadastrados na estratégia saúde da família do município de Teresina-Piauí. A
faixa etária com maior número de hipertensos foi entre 40 a 59 anos representando 84,5%. Do
total de 77 questionários aplicados, 75,3% dos sujeitos em estudo pertencem ao gênero feminino
e 24,7% ao gênero masculino.
Nível de conhecimento do grupo estudado acerca da HAS
Em relação ao nível de conhecimento dos hipertensos, o presente estudo apresentou um
alto percentual de erros (68,8%). Esse resultado é semelhante ao estudo realizado por Melchior
em 2008, o qual utilizou o mesmo questionamento, porém apresentou menor percentual
(inferior a 50%), sendo considerado pelos pesquisadores como um nível insatisfatório.
O índice de desconhecimento dos hipertensos encontrado neste estudo demonstra que os
sujeitos tiveram dificuldades em responder o que é a hipertensão arterial, sendo que 68,8%
correlacionou o conceito à etiologia da doença. A explicação para tal fato está relacionada
principalmente à baixa escolaridade dos participantes e a pouca divulgação acerca da doença.
Quando questionados acerca dos fatores que contribuem para o surgimento da HAS a maioria
(75,3%) relacionou ao consumo excessivo de sal e gordura, e 55,8% ao estresse.
Segundo dados do Ministério da Saúde (2011), o Acidente Vascular Encefálico (AVE) ainda é
a terceira causa principal de morte no Brasil. Estudo feito por Paiva e Sanabria (2008), mostrou
um alto índice (86,5%) de internação por esse evento em consequência da pressão alta.
Em pesquisa realizada por Péres (2003), foi questionado a respeito do conhecimento sobre a
ocorrência de AVE como consequência da hipertensão arterial, onde foi possível constatar baixo

percentual (45%) de conhecimento dos participantes. Estes resultados se divergem quando
relacionados ao nosso estudo no qual a maioria (93,5%) dos pesquisados têm conhecimento
deste evento como.
Supõe-se que tal resultado seja em função do alto índice de AVE na população e da
frequência com que esse evento ocorre, permitindo dessa forma maior conhecimento dos
pesquisados acerca da patologia.
Caracterização quanto as variáveis relacionadas aos hábitos de vida dos hipertensos
O Ministério da Saúde revelou em 2011 que a proporção de brasileiros fumantes nos
últimos cinco anos caiu de 16,2% para 15,1% com redução mais expressiva entre os homens.
Na presente pesquisa foi observada uma quantidade ínfima (11,7%), indivíduos tabagistas os
quais 9,1% relataram consumir menos de um maço de cigarros por dia. Estes resultados se
assemelham com os da pesquisa feita por Reza e Nogueira (2008), que identificou que 14,5% dos
hipertensos consumiam 10 cigarros ao dia. Segundo relatos dos pesquisados, a explicação
plausível para uso do cigarro se deve principalmente ao estresse, seguida de situações
conflitantes no trabalho.
Embora o consumo de álcool esteja decrescendo na maioria dos países desenvolvidos, seu
aumento é observado em muitos países em desenvolvimento e em alguns europeus (STEFFENS,
2005). Em nossa casuística a ingestão de bebida alcoólica foi relatada por apenas 13,0% dos
indivíduos, sendo com frequência de 1 a 3 vezes por semana. A baixa prevalência de indivíduos
tabagistas e etilistas indica que programas de prevenção e educação em saúde devem priorizar
outros fatores de risco tais como obesidade e sedentarismo.
Diversos estudos sobre indivíduos sedentários mostram aumento da pressão arterial como
fator de risco para as doenças cardiovasculares e cerebrais (REZA; NOGUEIRA, 2008). A prática de
exercícios regulares tem como benefícios o aumento da capacidade cardiovascular, em alguns
casos a redução da dose dos medicamentos, controle e/ou diminuição do peso, dentre outros,
resultando em melhor qualidade de vida com baixo custo e risco mínimo (POLITO; FARRINATTI,
2006).
Neste estudo, evidenciou que 80,5% dos hipertensos não praticam nenhum tipo de
exercício físico, porém 19,5% afirmam que realizam exercícios regularmente tais como:
caminhada, musculação e natação. Entretanto estes resultados diferem dos encontrados em uma
pesquisa na qual demonstrou que 58,2% dos indivíduos realizam a prática de atividade física
(FÉLIX, COSTA, PAES; 2011). Assim talvez seja possível considerar que o ocorrido em nosso
estudo seja em função da falta de informação a respeito dos benefícios do exercício, bem como a
acessibilidade e baixo poder aquisitivo dos participantes.
Seguimento do Tratamento para HAS pelo Grupo
Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão arterial (2010), o principal objetivo do
tratamento da HAS é a redução da morbimortalidade cardiovascular dos pacientes hipertensos,
porém para alcançar este resultado devemos adotar hábitos alimentares saudáveis, tais como
eliminação do tabagismo e sedentarismo, redução do sal, restrição quanto ao consumo de álcool,
implementação de dieta hipocalórica, maior ingestão de potássio bem como seguir corretamente
a terapia medicamentosa.

As mudanças nos hábitos de vida são encaradas pela maioria dos indivíduos como sendo
algo complexo, de difícil decisão, pois isto implica em mudar um padrão de vida o qual já estamos
habituados.
Na amostra estudada constatou-se que a maior parte dos hipertensos (85,7%) segue o
tratamento medicamentoso, destes 88,3% usam de 1 a 3 medicamentos por dia. Estes dados não
se equivalem quando comparados aos do estudo feito por Araújo e Silva (2010), que demonstrou
90,16% dos hipertensos não adere ao tratamento farmacológico. Segundo o autor este elevado
percentual é devido à baixa escolaridade dos hipertensos (91,11% da amostra) a qual interfere no
entendimento destes indivíduos sobre a posologia dos medicamentos prescritos.
Diversos estudos demonstram que o tratamento não-farmacológico pode controlar a
hipertensão arterial leve, e quando associado com medicação, pode melhorar ou manter o
controle da hipertensão arterial moderada ou grave (OSHIRO, 2007).
Em nossa pesquisa observou-se 89,6% seguem o tratamento não farmacológico afirmando ter
uma alimentação saudável, pobre em sal e gordura.
No estudo desenvolvido por Molina e colaboradores (2003), no município de Vitória Espírito Santo confirmou que a maioria dos participantes não segue uma alimentação com pouco
sal, revelando que o consumo de sódio diário estimado a partir da excreção urinária de 12 horas
entre os participantes do estudo foi elevado, 12,6± 5,8 g.
O consumo de gordura e sal em excesso estão entre os principais fatores nutricionais que
se associa a prevalência da HAS. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a
quantidade de sódio ideal para o consumo diário é de apenas 5 g. Dessa forma, medidas devem
ser tomadas para que haja melhor consenso da população a respeito da redução do sal e de
alimentos industrializados na alimentação.
Apesar de poucas comprovações científicas o estresse promove aumento dos níveis
pressóricos, pois nas situações de emergência, o Sistema Nervoso Simpático prepara o organismo
para a ação por meio da elevação da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória
(FONSECA et al, 2009).
Neste estudo, evidenciou que apenas 45,5% dos participantes procuram ter o mínimo de
estresse possível no seu cotidiano. Esta porcentagem indica que a maioria dos hipertensos não
buscam medidas de tranquilidade, levando uma vida agitada e estressante. Talvez isto se deva
em grande parte às condições socioeconômicas destes indivíduos; a baixa escolaridade e
desemprego; e às diversas situações conflitantes advindas do trabalho ou do âmbito familiar, que
acarretam uma maior sobrecarga psicológica, levando, portanto ao estresse físico e mental.
Vários estudos apontam o grande o impacto que os fatores de risco podem causar à saúde
do paciente hipertenso, dentre os quais podemos observar o agravamento do quadro
hipertensivo e aumento no número de eventos cardiovasculares, bem como uma piora
progressiva da qualidade de vida desses pacientes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de extrema relevância a busca de estratégias em saúde que visam fornecer informações
e melhores tratamentos acerca da hipertensão arterial, bem como os fatores de risco, e
consequências da doença, para que haja maior controle e melhoria da qualidade de vida dos
hipertensos, contribuindo significativamente na redução da morbimortalidade dos mesmos.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou avaliar o conhecimento
de alunos da rede pública de ensino sobre a raiva,
através de palestras. Foram aplicados 574 questionários
para alunos de escolas públicas de Apodi, Felipe Guerra
e Severiano Melo, na região oeste do Rio Grande do
Norte. Os questionários foram aplicados antes e após as
palestras. Os dados foram discutidos através de uma
análise descritiva. Antes das palestras, 63,7% dos alunos
afirmaram saber como a Raiva se transmite e após as
palestras 92,8% disseram saber como era a transmissão.
Antes das palestras, 68,9% dos entrevistados afirmaram

que uma mordida ou ferimento por animal positivo era
a principal forma e após as palestras este índice passou
para 80,4%. Como conclusão, tem-se que a metodologia
de palestras para alunos da rede pública de ensino é
uma ferramenta que pode ser utilizada como forma de
educação e prevenção da raiva.

PALAVRAS-CHAVE: agravos, saúde pública, zoonoses.

KNOWLEDGE ACQUIRED BY PUBLIC SCOOL STUDENTS FROM LECTURES OF RABIES IN THE
WESTERN REGION OF RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
This research aimed to assess the knowledge of students
in the public school system about rabies, through
lectures. Were applied 574 questionnaires to students in
public schools of Apodi, Felipe Guerra and Severiano
Melo, in the western region of Rio Grande do Norte. The
questionnaires were administered before and after the
lectures. Data were discussed using descriptive analysis.
Before the lectures, 63.7% of students reported knowing
how rabies is transmitted and after the lectures 92.8%
said they knew how it was the transmission. Before the

KEY-WORDS: diseases, public health, zoonosis.

lectures, 68.9% of respondents said that a bite or injury
by positive animal was the main form transmission and
after the lectures this index rose to 80.4%. In conclusion,
the methodology of lectures to students in the public
school system is a tool that can be used as a form of
education and prevention of rabies.

Conhecimento adquirido por alunos do ensino público a partir de palestras sobre raiva na
região Oeste do Rio Grande do Norte
INTRODUÇÃO
A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus, contido
na saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordeduras e, mais raramente, pela
arranhadura e lambedura de mucosas. O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de
inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central. A
partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replica e é
eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos (BRASIL, 2005 e 2008).
Trata-se de uma encefalite aguda, que leva as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos
casos, sendo uma das mais antigas doenças conhecidas. Ainda nos dias atuais, a raiva representa
um sério problema de saúde pública e produz grandes prejuízos econômicos a pecuária (BRASIL,
2008).
A raiva apresenta dois ciclos de transmissão: o urbano e o rural. Segundo Brasil (2005), no
ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato. No Brasil, o morcego é o
principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre. Outros reservatórios silvestres são:
macaco, raposa, coiote, chacal, gato-do-mato, jaritataca, guaxinim e mangusto.
Segundo Tome et al. (2010), os conceitos, percepções e comportamentos frente ao risco
das zoonoses nem sempre estão ao alcance de populações expostas ou não a esses riscos
constantes. Pois, em muitos momentos há falta de interesse da própria comunidade envolvida
em conhecer tais conceitos, por falta de informações, ou por carência de saber onde buscar tais
informações.
Segundo Silva Neto et al. (2002), levar informação para determinadas comunidades é um
dos papeis fundamentais das instituições de ensino superior, melhorando as condições de vida
da população e levando seus estudantes a colocar em prática os ensinamentos teóricos ouvidos
em sala de aula, fortalecendo o binômio ensino – aprendizado.
Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a percepção dos alunos da
rede pública de ensino sobre a importância e formas de prevenção da raiva, antes e após a
intervenção educativa na forma de palestras.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido pelos alunos do curso técnico em Zootecnia do IFRN campus
Apodi em 12 escolas nos âmbitos municipal (E.M.), estadual (E.E.) e federal. Em Apodi foram
atendidas as E.M. Lourdes Mota, E.M. Lindaura Silva, E.M. Francisco Targino da Costa, E.E.
Professor Antonio Dantas, E.E. Professor Gerson Lopes, E.E. Zenilda Gama e IFRN. Em Felipe
Guerra foram as E.M. José do Patrocínio Barra e E.E. Antonio Francisco e em Severiano Melo
foram as E.M. Ricardo Sérgio, E.E. Severiano Melo e E.E. Américo Holanda.
Foram aplicados 574 questionários e 1.922 alunos entre o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e
o 1º e o 3º ano do ensino médio nas modalidades integrado e ensino de jovens e adultos (EJA)
assistiram as palestras.

Os questionários foram elaborados com perguntas fechadas de acordo com Almeida Filho
e Rouquayrol (2002), contendo informações sobre o conceito de zoonoses, transmissão da raiva,
presença de animais domésticos nas residências dos alunos, presença de morcegos nas
residências dos alunos, forma de combate dos mesmos e percentual de vacinação contra raiva
em cães e gatos.
Os questionários aplicados antes das palestras foram entregues aos alunos para serem
respondidos durante as aulas, em espaço cedido pelos professores. Após as palestras, os
questionários foram aplicados, como parâmetro para avaliar a assimilação do conteúdo e a
qualidade da palestra realizada (Amaral et al., 2009). Em cada uma das escolas pesquisadas, foi
definido um percentual de 10% de alunos que responderiam aos questionários.
As perguntas foram as seguintes:
• Você sabe como se pega a raiva?
• Qual a forma de transmissão da raiva?
• Os morcegos podem transmitir a raiva?
• Você possui animal de estimação? Se sim, qual(is)?
• Você vacina os animais que possui? Se sim, contra o que?
• A sua casa possui morcegos?
• Como os morcegos são combatidos?
Nas palestras foi utilizada uma linguagem simples e acessível, com recurso de multimídia –
apresentação de slides com esquemas, ilustrações e conceitos dentro do tema proposto, onde as
mesmas duravam, em média, 40 minutos.
A análise dos dados foi realizada de maneira descritiva e os mesmos apresentados em
percentuais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A idade média dos 574 alunos que participaram do diagnóstico foi de 16,8 anos, onde os
mesmos cursavam entre o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e entre o 1º e o 3º ano do ensino
médio, nas modalidades integrado e EJA.
Na tabela 1 pode ser observado o percentual de alunos que afirmaram conhecer a forma
de transmissão da raiva, onde se percebe que antes das palestras, 63,7% dos alunos sabiam a
forma de contágio e após as palestras, o percentual passou para 92,8%.
Tabela 1 - Conhecimento sobre a transmissão de Raiva em alunos da rede pública de ensino nos
municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo, antes e após as palestras (n=574)
Momentos
Antes das palestras
Após as palestras

Sim
63,7%
92,8%

Você sabe como se pega a Raiva?
Não
Não responderam
36,3%
0,0%
7,2%
0,0%

Na tabela 2, está elencada, na percepção dos alunos a forma de transmissão da raiva.
Nesse quesito, ocorreu uma assimilação correta do conhecimento, onde as respostas na
categoria “não sabe” diminuíram de 9,7% para 1,5%. Além disso, segundo Brasil (2008), o
contágio ocorre através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordeduras
e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas. Dessa forma, a principal forma de
transmissão se dá pela agressão de um animal positivo e não com o simples contato, como foi
observado pelos 80,4% dos alunos entrevistados após as palestras, número superior aos 68,3%
que afirmaram essa situação antes das palestras.
Tabela 2 - Conhecimento sobre a forma de transmissão da Raiva em alunos da rede pública de
ensino nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo, antes e após as palestras
(n=574)
Qual a forma de transmissão da Raiva
Antes das palestras
Após as palestras
68,3%
80,4%
18,3%
12,9%
9,7%
1,5%
3,7%
5,2%

Formas
Mordida ou ferimento por animais
Contato com animais (cães e gatos)
Não sabe
1
Outros
1

: Picada de mosquitos, vírus e bactérias

Na tabela 3 pode ser verificada a percepção da importância dos morcegos na transmissão
da raiva. Houve um aumento de 19,4% no percentual de alunos que informaram que os
morcegos podem propagar o vírus da raiva. Segundo Brasil (2005), no país, o morcego é o
principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre da raiva.
Tabela 3 - Conhecimento sobre a transmissão de Raiva por morcegos em alunos da rede pública
de ensino nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo, antes das palestras (n=574)
Momentos
Antes das palestras
Após as palestras

Sim
71,6%
91,0%

Os morcegos podem transmitir a Raiva?
Não
Não responderam
27,4%
1,0%
9,0%
0,0%

Na tabela 4 estão as informações sobre a presença de morcegos nas residências dos
alunos e a forma de combate dos mesmos. Em 16,2% das residências, esses mamíferos voadores
estão presentes. Quanto à forma de combate, as principais citadas foram o uso de venenos
(25,8%), matar os animais (24,2%) e afugentar (10,6%). 16,7% afirmaram não fazer qualquer ação
e 12,1% não sabem ou não responderam. Segundo Bredt (1998), as formas corretas de combate
aos mesmos envolvem o monitoramento e adequação das edificações, como vedação de
aberturas em telhados, cisternas, espaço entre condicionador de ar e a paredes e forro. Também
é sugerido a remoção de colônias com telas, poda de galhos baixos das árvores e remoção de
frutos maduros nas plantas. Para os morcegos hematófagos, o uso de luz e de barreiras
mecânicas como malhas finas e uso de venenos. Todos os métodos devem ser orientados por
profissional habilitado. Na pesquisa realizada nas escolas, o método de matar os animais com

não é o mais indicado e pode acarretar em contato com o animal e propiciar a contaminação com
algum animal positivo para raiva.
Tabela 4 - Percentual de presença de morcegos nas residências e levantamento sobre as
principais formas de combate aos mesmos nas residências de alunos da rede pública de ensino
nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo.
A sua casa possui morcegos?
Não
Não responderam
83,8%
0,0%
Se sim, como os morcegos são combatidos?
Usar veneno
25,8%
Matar os animais
24,2%
Não faz nada
16,7%
Não sabe/respondeu
12,1%
Afugenta
10,6%
Outros
10,6%
1
: limpeza do ambiente, iluminação e destruição da toca
Momentos

Sim
16,2%

Quanto à presença de animais domésticos, os mesmos estão presentes em 61,5% das
residência dos alunos entrevistados. Na tabela 5, pode ser observada a presença de animais por
espécie nos domicílios dos alunos. A espécie presente, em maior quantidade (220 animais), são
os felinos com uma relação de 1,6 animal por residência. Já os cães possuem uma quantidade de
183 animais, tendo uma relação de 1,3 animal por domicílio. Com risco potencial para raiva,
tambepm estavam presentes nas residências, saguis, coelhos e hamsters. Segundo Brasil (2005),
no ciclo urbano, as principais fontes de infecção para a raiva são o cão e o gato.
Tabela 5 - Quantitativo de animais domésticos nas residências de alunos da rede pública de
ensino nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo (n=339)
Quantitativo e relação de animais domésticos nas residências
Espécies
Residências com os
Quantidade de animais nas
Relação animais por
animais
residências
residência
Gatos
138
220
1,6
Cães
146
183
1,3
Pássaros
30
55
1,8
1
Demais
25
140
5,6
Total
339
598
1,8
1: Patos, peixes, marrecos, saguis, coelhos, hamsters, etc.

Outra informação importante, diz respeito ao percentual de animais vacinados nas
residências dos entrevistados. Segundo a presente pesquisa, esse índice foi de 79,4%. Na tabela
6, estão elencados as respostas para a pergunta “Os animais são vacinados contra o que?

Tabela 6 - Levantamento sobre as principais vacinas aplicadas nos animais pertencentes aos
alunos da rede pública de ensino nos municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo
(n=574)
Respostas
Raiva
Não sabe/respondeu
Carrapatos e vermes
Germes/virose/gripe
Calazar
Anticoncepcional

Os animais são vacinados contra o que?
52,3%
26,0%
6,4%
6,4%
4,7%
4,3%

Quando se confronta a resposta de 79,4% de alunos que afirmaram vacinar os animais e
apenas 52,3% informaram vacinar contra raiva, nota-se uma confusão na diferença entre vacina e
medicamento, pois os alunos relataram respostas como carrapatos e vermes e anticoncepcional,
os quais não possuem vacinas e são tratadas com medicamentos. A campanha de vacinação
antirrábica realizada anualmente no Brasil é a principal forma de prevenir a doença nos cães e
gatos, onde todos os animais acima de 90 dias de idade devem ser vacinados.
CONCLUSÕES
O presente trabalho evidenciou que as palestras alcançaram o objetivo de passar
informações úteis para os alunos, com melhoria na aprendizagem e com fixação de conceitos de
transmissão e prevenção da raiva, principalmente devido a alta presença de animais nas
residências, os quais são potenciais transmissores do problema, caso não estejam vacinados.
O diagnóstico realizado pode servir de base para que as escolas ou secretarias municipais de
saúde executem trabalhos contínuos de conscientização dos alunos sobre a raiva.
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RESUMO
A utilização do rádio como mídia educativa passa a ser
reconhecido pelos profissionais de saúde como um
instrumento de troca de saberes para a autonomia dos
sujeitos. Este estudo objetivou conhecer as temáticas
divulgadas pelo programa Conexão UFPE saúde no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 além
de, caracterizar a participação dos profissionais
envolvidos e ouvintes. Ao analisar as temáticas e
profissionais envolvidos, observam-se, assuntos
voltados para a realidade regional, porém com destaque
para as doenças, refletindo os resquícios da educação

sanitária que reverberou numa participação evidente de
profissional médico durante os debates. Porém as
discussões profissionais também contemplaram o
cuidado holístico a partir das práticas integrativas além
da participação da comunidade em estúdio. Em relação
aos ouvintes, constatou-se a participação indireta e ativa
principalmente pelo telefone. Portanto o rádio pode
indicar caminhos como recurso pedagógico para
construção compartilhada a partir das dimensões
culturais dos sujeitos envolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Educação em saúde; Meios de comunicação em massa; diversidade

cultural; rádio.

PRODUCTIONS MEDIA: AN EDUCATION FOR HEALTH PROMOTION
ABSTRACT
The use of the radio as educative media starts to be
recognized by the health professionals like an exchange
instrument of you know for the autonomy of the
subjects. This study aimed to know the themes spread
by the program Connection UFPE health in the January
period of 2009 to December of 2010 besides, to
characterize the participation of the wrapped
professionals and listeners. While analysing themes and
wrapped professionals, it is observed, subjects turned to
the regional reality, however with distinction for the

diseases, reflecting the traces of the sanitary education
that was reflected in an obvious participation of medical
professional during the discussions. However the
professional discussions also contemplated the care
holistic from the practices integrative besides the
participation of the community in studio. Regarding the
listeners, the indirect and active participation was noted
mainly by the telephone. So the radio can indicate ways
as pedagogic resource for construction shared from the
cultural dimensions of the wrapped subject.

KEY-WORDS: Nursing; Health education; Media in mass; cultural diversity; Radio.

PRODUÇÕES MIDIÁTICAS: UMA PROPOSTA EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento técnico/científico e o avanço dos recursos das tecnologias de informação
vêm provocando modificações nas mais variadas atividades desempenhadas pelo ser humano.
Ignorar tais tecnologias é não dar importância a algo necessário ao desenvolvimento das mais
diversas áreas das atividades humanas. Este momento é consequência do mundo globalizado que
busca novos métodos de construção do saber, criando modos e processos de trabalho em saúde.
Ao reconhecer que a mídia é atualmente um dos principais meios de obtenção de informação da
sociedade contemporânea, atingindo todas as classes sócio-econômicas e espaços, somos
levados a refletir sobre como se dá o processo de integração da mídia no contexto educacional,
bem como estabelecer formas de ensinar e aprender na presença das ferramentas tecnológicas e
midiáticas (SANTOS, et al. , 2009).
A educação como tarefa teórico/prática se caracteriza por uma relação de aprendizagem em que,
não existe o “educador que ensina” e a população que aprende’’ mas sim, um grupo que por
meio do trabalho e da reflexão, vai produzindo seu próprio conhecimento, e vai aprendendo a
conhecer, a partir da realidade objetiva sentida. É um processo de construção de um saber
coletivo, apontando as possibilidades de intervenção e de transformação dessa realidade, pois o
comportamento do homem depende das suas crenças, isto é, daquilo que ele supõe que seja a
verdade (SILVA, 2009).
De todos os meios de comunicação da atualidade, o rádio é certamente, o que se aproxima mais
democraticamente das massas. No entanto, se faz necessário reforçar o papel cultural que este
exerce nas diferentes camadas sociais, tanto como veículo de informação como de
entretenimento e formação (BENETON, 2004).
As rádios educativas nasceram no Brasil, em 1923 objetivando levar educação para muitos,
rompendo com os muros da escola formal. Posteriormente, passou por etapas em sua evolução
e, neste momento consolida o compromisso dos radialistas com a educação além de seguir
acompanhando a tecnologia, tanto em suas práticas de produção quanto em suas transmissões
(BLOIS, 2003).
Para Huérfano (2001), a função social da rádio universitária é oferecer uma produção que cubra a
maior parte dos setores da população. No entanto, isso não significa somente que deve atingir o
maior número de ouvintes, mas oferecer uma programação que corresponda aos interesses de
diferentes setores da população. Significa que as rádios universitárias públicas devem estar
voltadas à divulgação de diversas formas de expressão, de cultura, de arte ou pensamento.
A diversidade cultural presente nas ações comunicacionais em todos os âmbitos, inclusive na
promoção da saúde e na prevenção de doenças, é um elemento essencial para o progresso
social, visto que, as informações quando contextualizadas na multiplicidade de abordagens e
pluralidade de linguagens e gêneros trazem sucesso a ação de informar (MORAIS, 2008).
As FMs Universitárias privilegiam em suas programações, informativos, séries culturais, música
popular e clássica, noticiários e a prestação de serviços e utilidade pública, ou seja, marcam
compromisso cultural e segue sua vocação de meio que tem na construção da cidadania o seu
principal fim (BLOIS, 2003).

A enfermagem, ciência em seu processo evolutivo, vem reelaborando seu conhecimento no
intuito de aprimorar e inovar as práticas do cuidado e, contemplar as mais diversas dimensões do
ser humano. Esse processo inclui valorizar aspectos relacionados ao subjetivismo, ou seja,
experiências de vida, valores, crenças, sentimentos, modos de vida e visão de mundo que são
influentes no sucesso da relação enfermeiro e usuário. O cuidado de Enfermagem vem sendo
considerado um fenômeno onde o saber popular e o saber científico, devem convergir a fim de
atender às necessidades de saúde e bem-estar do cliente (MATHIAS, ZAGONEL, LACERDA, 2006).
O cuidado envolve todo um conjunto de práticas, entre as quais a educação é um dos elementos
fundamentais. Os enfermeiros diante de suas atividades educativas em saúde registram a busca
criativa de alternativas e ações que associem saúde e educação das comunidades num
intercâmbio constante entre o saber desenvolvido no viver e o oriundo da academia, inseridos
em um contexto histórico, político, social, econômico e cultural (BUDÓ, SAUPE, 2004).
Considerar também a dimensão sócio-cultural dos sujeitos permite ampliar a abrangência e
legitimidade das ações educativas em saúde, isto porque, há uma estreita relação entre as
crenças, costumes desenvolvidos no cotidiano das pessoas que irão refletir em suas expressões e
práticas de cuidados em saúde diante do processo saúde-doença (BUDÓ, SAUPE, 2004 ).
Pondera-se ainda neste estudo, que a associação das práticas educativas em saúde através do
meio radiofônico, desenvolvidas na perspectiva dialógica, entre os saberes populares e
científicos, compartilhadas através das dimensões culturais dos mesmos contribuem para o
desenvolvimento da consciência crítica e estimula a busca de soluções para ações coletivas para
a promoção de saúde (PROGIANTI, COSTA, 2008).
A partir destas reflexões lança-se a seguinte questão norteadora: as produções radiofônicas
educativas em saúde correspondem às dimensões culturais dos sujeitos participantes de sua
programação? Esta questão permitiu conhecer o produto radiofônico Conexão UFPE saúde
apresentado pela rádio universitária FM/UFPE 99.9 MHZ, a fim de possibilitar o planejamento de
ações educativas de Enfermagem a partir do meio radiofônico que correspondam à dimensão
cultural dos sujeitos envolvidos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo teve como objetivo: conhecer as temáticas divulgadas pelo programa Conexão UFPE
saúde no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 e sua relação com as dimensões
culturais dos participantes além de; caracterizar a participação dos profissionais e ouvintes
durante a produção radiofônica educativa em saúde.
É um estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, documental com abordagem qualitativa. A pesquisa
qualitativa está relacionada aos significados que as pessoas atribuem as suas experiências de mundo e a
maneira com estas compreendem o mundo (POPE, MAYS, 2009). A amostra foi composta de 83 produtos
radiofônicos elaborados no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, divulgados através do
programa Conexão UFPE saúde e que constam em arquivo da UFPE. Para a coleta de dados foi realizado a
transcrição de todos os produtos radiofônicos selecionados. Consecutivamente foi realizada uma leitura
exaustiva das transcrições para conhecer em cada programa radiofônico a temática apresentada e seus
participantes envolvidos: profissionais e ouvintes. A partir desta caracterização foi possível revelar as
temáticas discutidas, o quantitativo de profissionais participantes durante os programas, suas
especialidades e seus locais de atuação. Em relação à população participante, foi possível averiguar, a

procedência geográfica de sua audiência, sua forma de participação enquanto ouvinte, além de identificar
sua contribuição ativa ou indireta em estúdio da rádio Universitária FM. Todos os procedimentos
relacionados à coleta e análise dos dados foram iniciados após julgamento e aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro de Ciências e Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CAAE:
0084.0.172.000 -11).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 01, de acordo com o agrupamento das temáticas apresentadas, após audições das
mesmas, pode-se perceber que as discussões relativas as doenças ocuparam 26,5%, seguidas
pelos temas relacionados aos cuidados em saúde e cultura, que representaram 15,7% e 12,4%
respectivamente. Já os subtemas apresentados refletem em sua maioria atualidades e
perspectivas regionais da população envolvida.
Tabela 01 Caracterização das temáticas apresentadas durante os oitenta e três programas
Conexão saúde/rádio universitária FM 99,9 MHz, de janeiro/2009 a dezembro/2010 - RecifePE,2012.
TEMÁTICAS

SUBTEMAS

DOENÇAS

Tuberculose, câncer, esquizofrenia, H1N1, enxaqueca,
tabagismo, DST, transtornos alimentares, distúrbios do sono,
doença celíaca, fibromialgia, problemas de visão, doenças do
verão, síndrome do intestino irritável, doenças hereditárias,
alergias alimentares, transtorno obsessivo compulsivo,
hipertensão, tuberculose e câncer de pele.
Alimentação, alimentação saudável, amamentação, saúde
dos dentes, doação de medula – transplante, saúde bucal,
cuidados com a alimentação no verão, boa saúde,
alimentação e exercício físico, adolescentes, saúde mental,
cuidados com o coração, cuidados com os pés.
Saúde no carnaval, cuidados nas festas juninas, infidelidade,
família e o natal, perspectivas e esperanças para 2010,
carnaval, automedicação, risco com os fogos nas festas
juninas, a essência do natal e esperanças para 2011.
Saúde estética e qualidade de vida para a mulher, ciclo
menstrual, dia das mães, saúde da mulher, sexualidade
feminina, cirurgia plástica, a mulher no século XXI
Saúde dos idosos, doença de Parkinson, diabetes,
incontinência urinária, problemas de coração, AVC,
envelhecimento
Dor nas costas, problema de coluna, saúde do trabalhador,
saúde e modernidade, saúde dos profissionais de saúde,
saúde e qualidade de vida do professor, a voz.
Preconceito e racismo, separação dos pais, perfil dos pais
contemporâneos, portadores de deficiências, consciência
negra, voluntariado.
Saúde da criança, bullyng, problemas emocionais na infância,
crescimento saudável

CUIDADOS EM SAÚDE

CULTURA

MULHER

IDOSO

SAÚDE DO TRABALHADOR

AÇÕES SOCIAIS

INFÂNCIA

ESPIRITUALIDADE
MEIO AMBIENTE
TOTAL

Fitoterapia, acupuntura, homeopatia, espiritualidade
Meio ambiente e as pessoas, importância da água

TOTAL DE SUBTEMAS
N
22
*repetição de programa de
tuberculose e H1N1.

PERCENTUAL
%
26,5

13

15,7

10

12,4

07

8,4

07

8,4

07

8,4

06

7,2

05*
*repetição de temática saúde
da criança
04
02
83

6,0

4,9
2,4
100

De acordo com a tabela 02, que refletem a participação dos profissionais diante da produção
radiofônica, verificou-se uma participação evidente do profissional médico, que contou com
32,8% do total de profissionais participantes, seguido por psicólogos e outros profissionais não
relacionados com a área da saúde com participação de 11,9% e 10,2% consecutivamente.
Observou-se também, a colaboração de alguns profissionais envolvidos com as práticas
integrativas, representando 7,5%, os quais procuravam contribuir com as mais diversas temáticas
a partir de seu olhar holístico. Foi possível identificar a participação de vinte usuários em estúdio
durante a totalização dos programas.
Diante da participação dos Enfermeiros, verificaram-se, suas contribuições em dez programas,
contemplando 5,4% do total de profissionais. A participação de 20 ouvintes em estúdio refletiu
em 9,7% do total de participantes.
Tabela 02 Caracterização dos profissionais participantes do programa Conexão saúde/rádio
universitária FM 99,9 MHz, de janeiro/2009 a dezembro/2010. Recife-PE, 2012.
CATEGORIA PROFISSIONAL

N

%

Médicos
Psicólogos
OUTROS PROFISSIONAIS (advogados, representantes de
Ong´s, pedagogos, economista, filósofo, escritor, gourmet)
Profissionais de práticas integrativas
Professor UFPE
Educadores físicos
Nutricionistas
Enfermeiros
Representantes da gestão municipal e estadual de PE
Fisioterapeutas
Fonoaudiólogos
Odontólogos
Assistentes sociais
Biomédico
Famacêutico
TOTAL

61
22
19

32,8
11,9
10,2

14
14
12
12
10
6
05
04
3
2
1
1
186*

7,5
7,5
6,5
6,5
5,4
3,2
2,7
2,1
1,6
1,1
0,5
0,5
100

*Deste total acrescenta-se a participação de vinte usuários/comunitários em estúdio.

Diante da participação dos ouvintes, destaca-se, a participação por meio do telefone. A
procedência geográfica contemplou a região metropolitana do estado de PE, onde as ligações
apresentaram-se da seguinte forma: 56,3% dos participantes localizavam-se no município do
Recife, seguidos por 16% do município de Olinda e 13,4% correspondentes aos radiouvintes do
município do Cabo de Santo Agostinho. Pode-se visualizar também, após relação de número total
de ouvintes de acordo com a totalização de 83 programas radiofônicos, uma média de 8 ouvintes
participantes por programa Conexão UFPE saúde.

Tabela 03 Procedência geográfica das ligações telefônicas realizadas pelos ouvintes participantes
durante os oitenta e três programas Conexão saúde/rádio universitária FM 99,9 MHz, de
janeiro/2009 a dezembro/2010. Recife, 2011.
PROCEDÊNCIA GEOGRÁFICA

N

%

DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Recife
Olinda
Cabo
Paulista
OUTROS MUNICÍPIOS (Camaragibe, São Lourenço)
Não informaram
TOTAL

373
106
88
55
14

56,3
16,0
13,4
8,3
2,1

26
662*

3,9
100%

*Média de oito ouvintes participantes por programa.

Ainda de acordo com as formas de participação dos ouvintes visualizadas nas tabelas 03 e 04,
identifica-se que a participação por telefone é hegemônica, contando com 93,5%. Porém diante
desta amostra, 68,1%, participaram passivamente, deixando suas solicitações ou
questionamentos com profissional para verbalização através do apresentador e, 25,4% se
permitiu contribuir ao vivo com suas colocações, comentários ou perguntas. Ressalta-se ainda,
uma discreta amostra de 6,5% que, comunicou-se por email, refletindo também o acesso da
população as novas tecnologias.
Tabela 04 Caracterização da forma de participação dos ouvintes durante os oitenta e três
programas Conexão saúde/rádio universitária FM 99,9 MHz, de janeiro/2009 a dezembro/2010.
Recife, 2011.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Deixaram perguntas para os participantes.

N
451

%
68,1

Participaram ao vivo com perguntas e questionamentos.

168

25,4

Contribuíram pela Internet (email).

43

6,5

662

100%

TOTAL

Os resultados revelaram que, apesar da produção radiofônica destacar temáticas voltadas para
os cuidados em saúde e bem estar, a partir da troca de saberes entre ouvintes e profissionais, há
um enfoque cultural na visão de mundo dos sujeitos para as discussões pautadas no indivíduo
doente. Estes dados nos trazem questionamentos sobre o processo histórico da educação
sanitária, a vigência do modelo biomédico e as práticas educativas em saúde com enfoque nas
doenças. Percebeu-se também a participação de vários municípios da região metropolitana do
Recife - PE, refletindo a amplitude e manutenção do sinal de transmissão da rádio Universitária

FM 99,9 MHZ, além da opção de audiência da rádio através do website da Universidade Federal
de Pernambuco.
É necessário pensar a educação em saúde não mais como uma educação sanitarizada e sim em
uma abordagem que enfatiza as experiências e saberes contextualizado dos sujeitos envolvidos
entendendo-os como processos estimuladores de mudanças individuais e coletivas. Esta
concepção de educação e saúde baseia-se em um enfoque crítico, o que implica no
reconhecimento do caráter histórico dos determinantes sociais, políticos e econômicos do
processo saúde-doença. Busca-se romper com o modelo normatizador, propondo um movimento
contínuo de diálogo e troca de experiências, no qual, pretende-se articular as dimensões,
individual e coletiva do processo educativo. Essa proposta pressupõe a compreensão do outro
como sujeito, detentor de um determinado conhecimento e não mero receptor de informações.
Isso implica no respeito ao universo cultural dos participantes, e principalmente na ideia de
saberes - popular e científico - pensados de forma dinâmica, ou seja, saberes em relação. Dessa
forma, ampliam-se diversos cenários para a geração de novos conhecimentos (ACIOLI, 2008).
A participação dos ouvintes em estúdio favorece uma programação interativa com a participação
direta da população, valoriza e incentiva a produção e transmissão das manifestações culturais
locais, além de garantir o compromisso com a educação para a cidadania. Isto significa que reúne
características endógenas da comunidade, como um potencial no esforço de envolver, mobilizar
e disseminar na população a construção do desenvolvimento local (GURGEL, 2011).
A participação dos ouvintes, através do telefone ou email reflete que, o rádio ao mesmo tempo
em que alcança multidões, ele imprime em cada ouvinte a clara percepção de que é o
interlocutor privilegiado da comunicação. Esta distância, muitas vezes é diminuída via contato
telefônico, via correio regular ou eletrônico e, mais importante pelo calor da comunicação verbal,
somada aos recursos sonoros do rádio. Uma comunicação sonora eficaz encurta todas as
distâncias (PIOVESAN, 2004).
Diante do Programa Conexão UFPE saúde, percebe-se a legitimidade de ouvintes que contribuem
semanalmente com os temas, facilitando inclusive a discussão das temáticas, através de sua
realidade social, estimulando os profissionais de saúde a discorrer sobre assuntos voltados para a
realidade daquele ouvinte, o que poderá implicar em uma realidade coletiva.
O conhecimento popular pode carregar informações verdadeiras e importantes a partir de
habilidades culturalmente aprendidos e transmitidos, ou seja, a cultura e a educação
estabelecem uma relação profunda, uma vez que as pessoas determinam suas escolhas nos
processos de saúde, doença e cuidado de acordo com suas dimensões culturais (LEININGER,
1991).
Ainda durante a apresentação de todos os programas, os locutores escutavam com atenção os
comentários e perguntas dos ouvintes, além de solicitá-los sugestões de temas para discussões
em programas posteriores, resgatando a autonomia dos sujeitos, seus valores, e suas
contribuições.
A busca da efetividade da comunicação e educação em saúde necessita dar atenção especial aos
valores, elementos simbólicos com os quais as comunidades orientam suas vidas, estabelecendo
uma maior proximidade entre os indivíduos, possibilitando ações mais coesas e canais de
comunicação diretos (MONTORO, 2008).

Ressalta-se ainda que, os locutores durante a programação costumavam destacar artefatos e
livros produzidos por artistas locais, valorizando a regionalização e marcando compromisso com
a nossa cultura.
O modo de viver, comportamentos e hábitos são parte integrante da cultura de cada um e
influenciam as práticas de saúde. Por meio do diálogo entre os sujeitos, é possível negociar e
interagir na perspectiva educacional, com o intento de mudar a si e as suas realidades, buscando
desenvolver ações e cuidados de forma holística com ênfase nas especificidades e necessidades
de indivíduos ou grupos (MICHEL, SEIMA, LACERDA, et al., 2010).
Observa-se diante dos temas apresentados, uma preocupação dos apresentadores e produtores
em associar os conhecimentos da medicina tradicional, com os recursos das práticas integrativas
em saúde, enfocando o ser humano como indivíduo através do cuidado holístico e espiritual.
Nesta proposta, verificam-se perspectivas e olhares diferenciados sobre as temáticas focalizadas
diante das discussões nos debates, quer, sejam expressões contextualizadas por terapeutas
holísticos ou pelos próprios profissionais participantes que já introduzem diálogos fortalecidos
nas dimensões culturais dos sujeitos.
O processo educativo permeia todas as ações dos profissionais em saúde e significa muito mais
do que transmitir conhecimentos; implica ver o indivíduo como ser singular e ativo que possui
valores, crenças e hábitos próprios. A ação comunicativa entre profissionais e usuários, permite
realizar um diálogo reflexivo, trocar saberes de modo contínuo, educativo, estimulador, o que
possibilita compartilhar crenças, saberes, cultura, sem que haja imposição de ideias, o que facilita
a construção de cuidado culturalmente congruente com as diversas dimensões culturais
(MICHEL, SEIMA, LACERDA, et al., 2010).
O rádio é naturalmente, aglutinador de diferenças e precisa ser movido pelo espírito de seus
comunicadores, dar um passo adiante na articulação das diversidades, explicitando que elas
fazem parte do todo da vida. Igualmente importante é lembrar que o rádio alcança as pessoas
por meio de estímulos sonoros que entram pelos ouvidos, mas que permeiam o corpo todo e
afetam todos os sentidos. Sendo assim, trata-se de uma experiência envolvente e holística
(PIOVESAN, 2004).
Segundo DEUS, 2003, p.11, as rádios universitárias:
“...deve estar fundamentalmente, preocupada com o crescimento da cidadania,
destacando em sua programação o debate de ideias heterogêneas (...) e devem,
necessariamente, contribuir com a sociedade no amadurecimento da cidadania. Cumpre
assim, com a sua função de ensino, mantém o compromisso com a informação e difusão
do conhecimento, com destaque para o informativo e cultural e assegura o permanente
debate de ideias, contemplando as mais diferentes visões de sociedade.”

Diante da participação do profissional Enfermeiro durante os debates, pode-se perceber através
do instrumento radiofônico uma proposta educativa para a promoção de cuidados em saúde,
visto que as tecnologias desempenham hoje uma interação entre as identidades biológicas e
culturais dos indivíduos em seu ambiente social e natural. Esta interação por ser um processo
social, acaba por influir na formação da personalidade dos indivíduos constituindo suas
diversidades culturais refletindo numa busca da satisfação de necessidades e desejos humanos
(MORAIS, 2008).

Ao conceber o cuidado como atividade de educação em saúde, a Enfermagem adota uma postura
horizontalizada. Exercendo esse cuidado holístico, contribui para a construção de uma prática
crítica e contextualizada, valorizando a culturalidade do indivíduo, família e comunidade.
Portanto, o cuidado com a saúde pode ser priorizado e organizado de acordo com diferentes
concepções do processo saúde-doença sobre o desenvolvimento humano e, de acordo com
multidimensionalidade cultural. O cuidado de enfermagem não requer somente aplicação para o
bem-estar físico e mental é preciso valorizar e agir a partir dos “efetivos rearranjos tecnológicos”,
com ênfase nas interações dialógicas, por meio da exploração de linguagens diferenciadas, como
a linguagem e a expressão artística, valorizando os aspectos socioculturais do processo saúdedoença (CUNHA, PEREIRA, GONÇALVES, SANTOS, RADÜNZ, HEIDEMANN,2009).
Portanto para o surgimento de novos campos de conhecimento, frente aos espaços de mídia
educação, deve-se estabelecer uma relação dialógica visando a percepção da realidade concreta
do outro e, ao mesmo tempo estimular a aprendizagem a partir do conhecimento da realidade
vivida. Através dos recursos midiáticos, o Enfermeiro poderá estabelecer uma mudança de
paradigma nas práticas de educação em saúde, que visualize além da emancipação dos seres
humanos um processo de aprendizagem construtivo, crítico e criativo.
CONCLUSÃO
Este estudo permitiu observar que as práticas radiofônicas educativas em saúde, voltadas para os
cuidados em saúde, numa proposta de construção compartilhada, e direcionadas a partir dos
valores, expressões ou dimensões culturais dos indivíduos, comunidades, permitem influenciar
decisões profissionais criativas culturalmente congruentes.
Em relação as temáticas apresentadas a partir do programa Conexão UFPE saúde, percebe-se a
associação entre as dimensões culturais dos sujeitos e a prática educativa radiofônica, visto que a
partir das participações dos ouvintes nota-se, que eles necessitam das informações acerca de
alguma problemática enfrentada por compartilharem suas experiências, difundirem suas
culturas, legitimando o veículo de comunicação para a prática do cuidado em saúde.
Em relação aos profissionais de saúde, com destaque para o Enfermeiro, foi possível vivenciar e
conhecer o valor educativo da estratégia do rádio na promoção a saúde além da proposta de
inter relação entre comunicação, saúde e sociedade.
Os dados analisados nesse estudo contribuirão para direcionar o planejamento de ações
educativas de enfermagem a partir do meio radiofônico que priorizem a dialógica entre os
saberes, científico e popular além da integração, entre, Enfermeiros e a comunidade envolvida
durante o processo de planejamento e execução das produções radiofônicas, valorizando as
diversidades culturais, suas potencialidades, suscitando novas formas de pensar, de saber e de
fazer Enfermagem.
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RESUMO
O Projeto ACORDI desenvolvido no Instituto Federal do
Rio Grande do Norte - Santa Cruz, surgiu da necessidade
de proporcionarmos reflexões e vivências corporais que
auxiliassem a desconstrução de visões estereotipadas
acerca da temporalidade humana. Sobretudo, aquelas
que consideram a decrepitude do corpo físico, por
ocasião do envelhecimento, como justificativa para
privar os idosos das mesmas possibilidades de
envolvimentos sociais que os mais jovens. Oferecemos
aos idosos residentes no município de Santa Cruz, uma
ação pedagógica, com caráter multidisciplinar,
permitindo a valorização da velhice, a promoção e

prevenção da saúde, através do envolvimento em
práticas corporais, palestras, seminários e aulas de
campo que favoreçam a participação desses indivíduos
ativamente no contexto social no qual interatuam. Com
a participação de 109 idosos, os profissionais envolvidos
incentivam a vivência de praticas corporal,
acompanhada de reflexão e discussão de tópicos
relacionados à velhice e ao envelhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Educação e saúde, práticas corporais,velhice, envelhecimento

STORY OF AN EDUCATIONAL INTERVENTION: BODY PRACTICES AND OLD AGE.ABSTRACT
The Project ACORDI developed at the Federal Institute
of Rio Grande do Norte, Santa Cruz, arose from the need
provide application bodily experiences and reflections
that could help deconstruct stereotypes about human
temporality. Above all, those who consider the
decrepitude of the physical body, during aging, as
justification for depriving the elderly of the same
opportunities that social involvements younger. We
offer elderly residents in Santa Cruz, pedagogical action,

with a multidisciplinary, allowing the recovery of old
age, the promotion of health and prevention, through
involvement in bodily practices, lectures, seminars and
field classes that encourage the participation of those
individuals active in the social context in which interact.
With the participation of 109 elderly, professionals
involved encourage the experience of bodily practices,
accompanied by reflection and discussion of topics
related to old age and aging.

KEY-WORDS: Education and health, bodily practices, old age, aging.

PRÁTICAS CORPORAIS E VELHICE: NARRATIVAS DE UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA.
INTRODUÇÃO
Os dados das principais agências de estudo e pesquisa demográficas do país e do mundo,
como o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística (IBGE) e a Organização das Nações Unidas
(ONU), apontam para um crescimento considerável do número da população de velhos em nossa
sociedade. Segundo o próprio IBGE no Brasil a população de indivíduos com idade igual ou
superior aos sessenta anos é de aproximadamente 14,5 milhões de habitantes. No Rio Grande do
Norte (RN), por exemplo, o número de pessoas nessa mesma faixa etária já soma 296.517
habitantes, representando 9,83% da população do RN. No município de Natal, são 137.447
habitantes idosos, representando 17,75% do total da população da cidade. Por sua vez em Santa
Cruz, esse número é ainda mais expressivo, uma vez que aproximadamente 20% da população do
município se encontram nesta faixa etária, ou seja: 12.084 habitantes de Santa Cruz possuem
idade cronológica que o classificam como idosos (BRASIL, 2007).
Levando em consideração os dados estatísticos destacados anteriormente percebemos
que a nossa sociedade passa por um processo de gradual transformação, no qual a esperança de
vida aumenta consideravelmente, promovendo mudanças que são sentidas em todos os níveis
do nosso viver. Porém, infelizmente, percebemos ainda que a maior parte dos idosos ocupa um
espaço social inferior na escala de valores, que a sociedade, preconceituosamente, vem traçando
para enquadrar a velhice em estereótipos depreciativos, tendo, a maioria dos idosos, poucas ou
nenhumas expectativas de dias felizes. Nesse contexto, acreditamos que a população de idosos
que se encontra na situação de asilados enfrenta dias ainda mais dificultosos, uma vez que,
geralmente, não dispõem de condições adequadas para exercerem a plenitude do seu viver.
Entendemos que a educação deve pautar-se em um compromisso ético, social e político,
favorecedor do processo de transformação social, através da formação de sujeitos críticos e
reflexivos, que pode atuar ativamente no contexto social do qual faz parte. Nesse sentido,
idealizamos uma intervenção pedagógica, em nível de extensão, que permita pensarmos a
velhice, especialmente aquela vivida em instituições asilares, para além dos inevitáveis limites
biológicos ocasionados pelo natural processo de envelhecer.
Pelo exposto, o projeto Atividades Corporais Despertando o Idoso (ACORDI) é uma ação
de caráter social desenvolvido pelos professores e alunos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnológica do Rio Grande do Norte, campus Santa Cruz, cuja principal intenção é o
ofertar ações educativas através da vivência de práticas corporais ofertadas para o público idoso
da comunidade de Santa Cruz-RN, que auxiliem para a valorização da velhice. Nessa perspectiva
de trabalho coletivo contamos com a participação dos professores de Educação Física
IFRN/SANTA CRUZ e algumas parcerias com profissionais da Saúde particularmente aqueles
desejosos em somar esforços para alcançarmos o sucesso dos objetivos traçados pelo projeto em
discussão, bem como, por alunos, do mesmo Instituto, que almejam auxiliar nossas ações.

REFERENCIAL TEÓRICO
Com a crescente expectativa de vida, cresce o número de idosos e tornam-se mais
frequentes as doenças crônicas - degenerativas e suas consequentes sequelas, implicando maior
demanda para o sistema de saúde. Com o envelhecimento as mulheres são mais susceptíveis a
problemas de saúde, pois apresentam características de maior vulnerabilidade tais como: vivem
mais – no entanto, estão mais sujeita as doenças; apresentam maiores dificuldade de adaptação
as alterações fisiológicas decorrentes da idade; maior dificuldade em aceitar as transformações
corporais, justamente numa sociedade em que se disseminam culturas narcisistas de culto a
beleza e longevidade. De acordo com Motta (2006), a velhice afeta de modo diferente homens e
mulheres. Embora apresentem experiências comuns à idade, a condição de gênero, por
processos socializadores e culturais diferentes, suscitam representações diversificadas.
Parte expressiva dos idosos apresenta altas taxas de vulnerabilidade, dependência e
declínio da capacidade funcional. O que leva a perda da autonomia e consequentemente
dificuldade de realizar as suas atividades cotidianas (PAZ; SANTOS, EIDT, 2006). Nesse contexto, o
sistema de saúde pública tem um grande desafio pela frente que é garantir um envelhecimento
saudável para o contingente de idosos que fazem parte do País.
A situação é mais desafiadora quando observamos a realidade enfrentada hoje no interior
do estado. Temos observado uma grande deficiência em termos de acesso às boas condições de
saúde e qualidade de vida que passa a população. Principalmente em bairros periféricos em que
a população está mais suscetível aos fatores determinantes dos agravos à saúde. Como, por
exemplo, precárias condições socioeconômicas e sanitárias; deficiência no atendimento nos
serviços de saúde; falta de locais e orientação para a vivência da atividade física; entre outros.
Dentre as questões a serem discutidas no processo de envelhecimento e velhice a saúde
ganha um lugar de destaque pela importância e grande impacto sobre a qualidade de vida dos
indivíduos. No Brasil, as estratégias de política pública para a velhice acompanham alguns
pressupostos afirmados em nível internacional. As quais estão à importância de se promover
saúde no que se diz respeito à qualidade e manutenção da capacidade funcional, considerando,
sobretudo as características do corpo que envelhece.
Considerando que o organismo humano experimenta o desgaste natural com o passar dos
anos, é possível perceber mudanças significativas na forma de viver. Alterações fisiológicas,
desgastes nos órgãos, no sistema musculoesquelético, impedem que o organismo responda as
necessidades com a mesma funcionalidade que na face da juventude. No entanto, existe a
possibilidade de intervenções que atenuem e compensem tal desgaste, e possibilite que o
indivíduo siga desenvolvendo as suas atividades diárias de forma independente e de bem como a
vida. É importante ressaltar que o envelhecimento e a velhice não são sinônimos de doenças, de
incapacidades.
A reflexão sobre a qualidade de vida é fundamental para pensar a saúde no processo de
envelhecimento e velhice. Sabe-se que se trata de um construto influenciado por diversos
aspectos: biológicos, genéticos, culturais, sociais, entre outros. Nesses termos, as condições
objetivas de existência como alimentação, moradia, transporte, acesso a serviços, assim como
aspectos subjetivos como amor, atenção, realização pessoal, são dimensões de fundamental
importância na qualidade de vida no envelhecimento.

Corroborando com a necessidade de atenção integral a saúde prevista como princípio do
SUS e afirmada nas definições globais da política nacional do idoso (1994 e 1996), a referida
política de saúde do idoso prevê ações em todos os níveis. Seu propósito basilar é a promoção do
envelhecimento saudável, diretriz a qual se somam:
“a preservação e/ou melhoria, ao máximo possível, da capacidade funcional dos idosos,
a prevenção de doenças, a recuperação da saúde daqueles que adoecem e a reabilitação
daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida de modo a garantirlhes permanência no meio em que vivem, exercendo de forma independente suas
funções na sociedade” (GORDILHO et al., 2000:25).

O envelhecimento bem-sucedido depende de fatores como: baixa probabilidade de
doença e de incapacidade doença-relacionada, alta capacidade funcional física e cognitiva, e
engajamento ativo com a vida. Nesse contexto, envelhecimento saudável “é mais que ausência
de doença e manutenção da capacidade funcional. Ambos são importantes e fundamentais, mas
é a sua combinação com o engajamento ativo com a vida que representaria o conceito mais
amplo de velhice bem-sucedida” (ROWE E KAHN, 1997 apud ASSIS, 2004).
Nesse sentido, destacamos a importância das práticas corporais no processo de uma
velhice bem sucedida. No entanto, faz - necessário que as atividades sejam pensadas e
desenvolvidas de forma sistematizada, planejada e adequada, para que possa realmente
contribuir para a manutenção da capacidade funcional do idoso e consequentemente
exacerbarem a qualidade de vida. É provado através de estudos que os idosos que vivenciam a
prática da atividade física estão em melhores condições físicas e emocionais que os que não
realizam (BARROS, 2001).
DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO
No que ser refere aos aspectos metodológicos o projeto ACORDI caracteriza-se pelo seu
caráter interdisciplinar, uma vez que as diferentes ações pedagógicas idealizadas consideram os
diferentes saberes particulares a área de conhecimento de cada professor envolvido na
elaboração e execução das práticas corporais que são efetivamente vivenciadas pelos indivíduos
que faz parte do presente projeto.
Nesse sentido, salientamos, ainda, que os próprios idosos assumem um importante papel
no planejamento e execução das atividades desenvolvidas, uma vez, que metodologicamente é
nossa intenção envolvê-los em todo o processo de ensino e aprendizagem. Especificamente,
portanto, os objetivos traçados são alcançados através de ações pedagógicas que possibilite o
diálogo, a reflexão e a vivência em práticas que favoreçam a formação do sujeito crítico, capaz de
construir e emitir opinião sobre aspectos que dizem respeito ao contexto pessoal e social no qual
interatua.
Por conseguinte, destacamos, a seguir, algumas das principais estratégias metodológicas
que marcam o nosso fazer pedagógico. Avaliação Diagnóstica dos idosos; aulas não diretivas, nas
quais os idosos participam, desde o planejamento, até a vivência das mesmas; Leitura e reflexão

sobre textos previamente escolhidos; Palestras sobre temas atuais que estejam interligados com
a área da educação física e que sejam de interesse dos próprios idosos; Organização de
seminários, nos quais os idosos sejam incentivados a expressarem publicamente o conhecimento
vivenciado no decorrer das aulas; exibição e discussão crítica de filmes que abordem temas sobre
os conteúdos diversificados. A avaliação ocorre de maneira processual tendo como principais
instrumentos o registro do envolvimento e da participação nas atividades propostas, bem como
das entrevistas realizadas a cada três meses objetivando conhecer o feedback dos alunos sobre
as vivências.
Para a pretensão desse artigo apresentamos os resultados de um estudo de natureza
qualitativa que foi efetivado com o grupo de idosos do projeto ACORDI, totalizando o número de
cento e nove pessoas. A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2012,
mediante uma entrevista semi-estruturada, gravada, que foi norteada pela seguinte questão: Qual a
importância do projeto para você? Na análise do material, utilizamos a abordagem de análise de
discurso. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e em seguida analisadas e relacionadas
com a perspectiva do referencial teórico que compõe a nossa reflexão. A partir de então construímos
nosso posicionamento crítico a cerca das principais categorias emergidas dos discursos dos idosos.
Para o propósito desse trabalho, selecionamos algumas falas que nos auxiliaram para a construção
das nossas considerações sobre os fenômenos estudados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisarmos as respostas das idosas ao serem indagadas sobre a importância das
atividades vivenciadas no Projeto ACORDI percebemos que as mesmas atribuem uma mudança
positiva em seus cotidianos, em especial relacionada a melhoras quantitativas de algumas de
suas valências físicas. Tal constatação pode ser aferida, por exemplo, na fala de SPC – transcrita a
seguir -, uma senhora de sessenta e três anos e que a dois participa das práticas oferecidas pelo
projeto em questão.
“Graças a Deus estou muito satisfeita em participar do Projeto ACORDI (...) Hoje eu me
sinto muito mais disposta em realizar as atividades de casa, e olhe que não são poucas.
Pois, eu arrumo casa, lavo roupa e cuido dos netos e faço isso com muito prazer e sem
ficar muito cansada” (SPC, 63).

Por sua vez, alguns discursos ajudam a legitimar a literatura científica, a cerca da temática,
que aponta a atividade física como agente auxiliar para a promoção da saúde. Vejamos o que nos
dizem alguns destes depoimentos.
“O projeto pra mim é muito legal, eu to muito feliz por que to aqui no programa. Eu
achei que melhorei muito, sentia muita dor na costa, sou doente da coluna, mas
melhorei muito. Tinha dores nos meus braços também, tô muito bem, melhorei
bastante.” (DP, 62 anos).

“Para mim é uma benção, porque depois que entrei nele melhorei muito né?! da minha
saúde, melhorei dos meus ossos né?! graças a deus, to bem né?! A caminhada ajudou
muito né?! O banho na piscina”. (MGSN, 64 anos).

Pelo exposto, as falas das idosas contribuem para a relação salutar entre envelhecimento
e atividade física, tal como aponta SPIRUDI (1995). Entre tantos benefícios para o bem viver na
velhice que podem ser aferidos a partir da referida relação o mesmo autor destaca: o aumento
da sensação de bem estar; disposição e prazer está relacionada além de fatores hormonais; o
fortalecimento dos músculos das pernas e costas; melhora dos reflexos; melhora a sinergia
motora das reações posturais; melhora a velocidade de andar; acréscimo da flexibilidade e da
mobilidade, como favorece a manutenção do peso corporal.
Compreendemos que os efeitos advindos de uma rotina na qual a atividade física se faça
presente foram fundamentais para o desencadeamento da percepção de longevidade apontada
nos relatos descritos.
Outro dado que consideramos importante de ser registrado é a relação, também positiva,
relacionada à elevação da autoestima, atribuídas por algumas idosas a partir do envolvimento
nas atividades vivenciadas no projeto ACORDI. Tal perspectiva pode ser amparada nas falas que
se segue:
“Estou me sentindo uma criança, estou adorando. Melhorei em tudo, hoje eu sinto mais
confiante em mim mesma, me acho linda” (RMMC, 78 anos).
“Depois que passei a freqüentar as atividades do projeto ACORDI eu amplie meu grupo
de amigos, e isso foi ótimo, hoje eu tenho uma vida social mais ativa e sei que posso
fazer coisas que antes não podia (...) Hoje eu sei que posso ser feliz mesmo na velhice”
(IAF, 64).

As falas, anteriormente transcritas, nos auxiliam a perceber a importância das práticas
corporais para além dos efeitos positivos na condição física dos idosos. Deste modo, da mesma
forma que a atividade favorece ao equilíbrio biológico do organismo, a mesma aponta também
para efeitos benéficos nos aspectos psicológicos sociais do envelhecimento. De acordo com
SWOAP ET AL (1994), a prática da atividade física melhora a autoestima; a imagem corporal;
Contribui no desenvolvimento da autoeficácia; diminui o estresse, a ansiedade e melhora as
funções cognitivas e da socialização. Corroborando com BARROS (2001), é perceptível as
contribuições da atividade física traz aos idosos que tem a possibilidade de vivenciá-las, garantido
assim, uma velhice bem sucedida, exercendo com autonomia sua função na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que ao oportunizarmos um espaço para a prática de atividades destinada à
população idosa estamos colaborando para a promoção de uma velhice na qual a estagnação e a
falta de oportunidades de envolvimento social não sejam a única alternativa para o referido
público, em especial em regiões tão carentes de políticas públicas que atendam as necessidades
dessa parcela da população que se torna cada dia mais superlativa.
Compreendemos que o projeto ACORDI, efetiva-se como uma iniciativa bem sucedida de
intervenção, em nível de extensão, pretendida por instituições educacionais, como é o caso do
IFRN, que prima pela promoção de efetivas transformações sociais das comunidades nas quais
então instaladas.
Reafirmamos que é de fundamental relevância trazer as questões relacionadas ao
processo de envelhecimento humano e mais especificamente da velhice para os espaços da
instituição escolar, tendo em vista as projeções para população mundial e brasileira e os seus
vários desmembramentos para as diversas dimensões da vida (política, econômica, social, entre
outras) É preciso pensar, conhecer e elaborar ações de enfrentamento a essa nova realidade.
Por fim, acreditamos que nossas reflexões podem contribuir para pensarmos a velhice e o
envelhecimento humano para além das naturais limitações físicas. Os idosos do projeto ACORDI,
diariamente nos ensinam que a alegria, a disposição e a vontade de viver pode ser uma constante
nessa fase da vida.
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RESUMO
Os Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde (RSSS)
merecem destaque, devido aos danos gerados ao
ambiente ou àqueles que realizam o seu manejo. O
presente estudo visa avaliar, por meio de estudo
descritivo qualiquantitativo, a rotina do gerenciamento
destes resíduos, bem como os riscos aos trabalhadores.
Foram realizadas entrevistas utilizando amostra de 40
funcionários da equipe de limpeza, sendo 20 do Hospital
Regional do Juruá (HRJ) e 20 do Hospital da Mulher e da
Criança do Juruá (HMCJ), no período de 2011 a 2012. Os

resultados obtidos demonstram a importância de um
maior investimento por parte das unidades hospitalares
em capacitações da equipe de limpeza, enfatizando o
que é preconizado nas normativas que orientam sobre o
manejo dos resíduos hospitalares.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos, Saúde, Riscos, Trabalhador, Ambiente

SOLID WASTE OF HEALTH SERVICES IN CRUZEIRO DE SUL - ACRE: ENVIRONMENTAL RISKS AND
HEALTH WORKER
ABSTRACT
The Solids Wastes of the Health Service (RSSS)
deserve prominence due to damage caused to the
environment or those who carry out their management.
The paper aims to evaluate, by means of a descriptive
quantity study the management routine
of these
wastes as well as the risks to workers. Interviews were
to made with a sample of twenty employees of the
cleaning staff of the Regional Hospital of Jurua (HRJ)
and the Women's Hospital and the kid of the Jurua
KEY-WORDS: Wastes, Health, Risks, Workers, Environment

(HMCJ) in the period 2011 to 2012. The results obtained
in this study demonstrate the importance of a greater
investment on the part of hospital units in skills of the
team of cleaning , emphasizing that is commend in the
norms that guide about
management the waste
hospitals.

RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CRUZEIRO DO SUL – ACRE: RISCOS
AMBIENTAIS E À SAÚDE DO TRABALHADOR
INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos que o homem, até o presente momento, desenvolveu a partir do
uso e exploração dos recursos naturais geraram imensas consequências ambientais, pois, apesar
do nível de avanço atingido, não houve preocupação e planejamento com relação ao
gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes das mais diversas atividades humanas
(FERREIRA, 1995). Dessa forma, o destino dado ao lixo é, de fato, um dos principais desafios ao
homem na atualidade.
Dentre as alternativas criadas para minimizar as consequências relacionadas ao lixo,
elencam-se mudanças nos hábitos e atitudes da população de modo geral, que promovam a
conscientização ambiental, aliadas ao desenvolvimento de um sistema adequado de coleta e
tratamento dos resíduos, e assegurem minimização dos impactos gerados pelos mesmos
(ROCHA, et al., 2005).
Segundo Resende (2006), a disposição inadequada dos resíduos pode comprometer a
qualidade do solo, do ar e dos recursos hídricos, constituindo-se em um grave problema de saúde
pública. Por essa razão, o conhecimento sobre a natureza do resíduo gerado e as normas que
regulamentam o seu descarte é de fundamental importância para a redução dos riscos à saúde
humana e ambiental.
Dentre os tipos de resíduos produzidos que exigem grande cuidado quanto ao seu correto
tratamento e descarte, merecem destaque aqueles gerados a partir das atividades laborais em
saúde, tendo em vista o perigo que oferecem. Considera-se, portanto, como resíduos sólidos dos
Serviços de Saúde (RSSS) caracterizados pela normativa da ANVISA RDC 306/2004 e pela
resolução CONAMA 358/2005, aqueles provenientes de quaisquer estabelecimentos
relacionados com atendimentos à saúde humana ou animal (laboratórios, centros de zoonoses,
hospitais, necrotérios, farmácias, serviços de tatuagem, estabelecimentos de ensino etc.) ou
mesmo de atendimentos em ambiente domiciliar, preconizando-se, em todas as situações de
manuseio, o manejo diferenciado e tratamento específico, ou não, antes de seu descarte (BRASIL,
2004).
Os resíduos sólidos representam riscos à saúde humana, devido ao seu potencial como
material contaminante capaz de atuar na propagação de doenças infecciosas, seja em caso de
acidente ocupacional durante o seu manejo ou mesmo pelo contato humano com os produtos
descartados em algum momento até a sua destinação final. Os RSSS podem atrair animais e
organismos vivos que em contato com o material contaminado tornam-se veículos de doenças
(MAGALHÃES, 2009). Ademais, riscos ambientais também podem ser gerados pelos resíduos
sólidos dos serviços de saúde por meio da persistência de agentes biológicos no ambiente (SILVA,
et al.,2002).
Diante desse contexto, verifica-se que, de fato, constitui-se um desafio no âmbito intra e
extraestabelecimentos de saúde assegurar que o manejo dos resíduos sólidos produzidos nestes
ambientes ocorra de forma plenamente satisfatória, tendo em vista envolver diversos aspectos

como risco ocupacional, conhecimento e atualização, fornecimento de materiais adequados,
fluxo ideal, tratamento primário e processo de descarte final.
Considerando a relevância do conhecimento referente ao processo de manipulação dos
resíduos sólidos, desenvolveu-se o presente estudo no município de Cruzeiro do Sul-Acre,
buscando conhecer como ocorre o manejo deste tipo de resíduo na cidade, caracterizando o
perfil do trabalhador que realiza tal manipulação e os principais entraves que envolvem esse
processo até que haja o descarte final.
MATERIAIS E MÉTODOS
A aplicação deste estudo se deu em duas unidades nosocomiais: Hospital Regional do
Juruá (HRJ) e Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ), no período de 2011 a 2012. Os
resultados obtidos a partir da pesquisa foram baseados em entrevistas realizadas com os
trabalhadores do serviço de limpeza dos respectivos hospitais, utilizando como amostra um
número de 20 pessoas em cada hospital avaliado, com questionários semiestruturados e
observação do processo de acondicionamento dos resíduos até o seu descarte final.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a aplicação de entrevista aos trabalhadores do serviço de limpeza, foi possível
constatar que nos dois ambientes de estudo houve predomínio de trabalhadores com faixa etária
entre 27- 49 anos, a qual está de acordo com a fase de um trabalhador no pico da idade ativa,
que corresponde à idade de 30 a 40 anos (GONZAGA, et al., 2003). Observa-se ainda maior
número de trabalhadores do sexo feminino, representando um percentual de 85% do grupo de
trabalhadores nos dois ambientes de pesquisa, enquanto o sexo masculino está representado em
15% (Gráfico 1), resultado que corrobora o estudo de Correia (2010), segundo o qual atividades
relacionadas ao serviço de limpeza são histórica e culturalmente atribuídas a pessoas do sexo
feminino, bem como a tese de Martarello e Benatti (2009), que atribuem a presença majoritária
de mulheres no serviço de limpeza hospitalar devido ao fato de que tal ambiente apresenta certa
semelhança com o trabalho doméstico, atividade tipicamente feminina.

Gráfico 1 - Distribuição de Trabalhadores da Equipe de Limpeza quanto ao Gênero.
Com relação ao grau de escolaridade, conforme descrição no gráfico 2, observa-se que no
HRJ houve predomínio de funcionários com ensino médio, representados por 80%, seguidos de
15% de funcionários com nível fundamental incompleto e 5% com nível fundamental completo.
No caso do HMCJ, também verificou-se maior percentual com formação em nível médio,
correspondente a 45%, seguidos de 30% com nível fundamental completo, e, em relação ao nível
fundamental incompleto, foram 25%. Não houve registros de trabalhadores da limpeza com nível
superior. Verifica-se, a partir das informações, que grande parte dos trabalhadores é
escolarizada, a maioria com ensino médio, o que demonstra que apresentam potencial para o
melhor cumprimento das atividades de manejo dos resíduos sólidos. Segundo SERAPHIM (2010),
o nível de escolaridade e a educação podem contribuir com uma melhor preparação para o
manejo de resíduos, de acordo com a logística esperada.
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Gráfico 2 - Nível de Escolaridade de Trabalhadores da Equipe de Limpeza.
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foi questionado junto às respectivas
direções hospitalares sobre a existência do plano de gerenciamento dos resíduos da instituição,
havendo a confirmação. Dessa forma, quando a equipe de limpeza foi questionada sobre o
conhecimento das normas existentes no protocolo, igualmente, nas duas instituições, 85%
afirmaram conhecê-las.
No que concerne à ocorrência de treinamentos específicos sobre o protocolo de manejo
dos resíduos hospitalares (gráfico 3), verifica-se que, no HRJ, 70% dos entrevistados afirmaram
ter recebido treinamento e 30% não receberam. No HMCJ, 65% foram treinados e 35% não.
Observa-se, portanto, que o percentual de pessoal não treinado ainda é relevante, fator que,
conforme entrevista aos coordenadores de limpeza das duas unidades, pode estar relacionado à
rotatividade de funcionários. Apesar de serem considerados estes aspectos inerentes à própria
dinâmica de funcionamento dos hospitais em questão, é fundamental destacar a possibilidade de
desconhecimento do protocolo devido à falha no sistema de capacitação das instituições, tendo
em vista a necessidade de uma regularidade na capacitação dos funcionários, inclusive previstas
na RDC ANVISA nº 306/04, a qual dispõe que a capacitação deve ocorrer na ocasião da admissão,
mantendo ainda frequente realização de educação continuada.

Gráfico 3 - Ocorrência de Treinamentos Sobre o Protocolo de Manejo de Resíduos
Hospitalares.
O gráfico 4 indica a utilização dos Equipamentos de Proteção individual ( EPI’s) por parte
dos trabalhadores da equipe de limpeza no Hospital Regional do Juruá e no Hospital da Mulher e
da Criança do Juruá. Observa-se que, nos dois hospitais, os equipamentos mais utilizados

referidos pelos trabalhadores foram luvas e uniforme, sendo registrado um percentual de 100%
para os dois equipamentos. Já no caso do uso de botas impermeáveis, 95% dos entrevistados do
HMCJ e 90% no HRJ confirmaram a utilização. Tais dados evidenciam uma redução no uso desse
equipamento. Observa-se também que a preferência pelo uso da máscara e do gorro é menor
em relação aos equipamentos citados anteriormente. Com relação ao uso do primeiro, foi
constatado o índice de 90% (no HMCJ) e 85% (no HRJ); referente ao uso do segundo, o resultado
foi de 90% (no HMCJ) e 80 % (no HRJ). Verifica-se, no entanto, grande declínio no que se refere
ao uso de avental ( 5% no HMCJ e 15% no HRJ) e óculos ( 0% no HMCJ e 5% no HRJ). Diante dos
dados obtidos, observa-se que há falhas quanto ao uso completo dos equipamentos, o que
amplia os riscos para a ocorrência de acidentes. Segundo Nascimento (2009), muitos
trabalhadores não usam determinados equipamentos por considerá-los ineficientes.

Gráfico 4 - Utilização de Equipamentos de Proteção Individual.
Durante entrevista, os profissionais da limpeza foram questionados sobre a ocorrência de
acidentes. Dos 40 funcionários avaliados, quatro sofreram acidentes, dois do HRJ e dois do HMCJ.
Segundo os entrevistados, a maior parte (três) ocorreu com perfurocortantes (agulhas) e um,
com produto químico. Esses dados corroboram o estudo de Nishide, et al . ( 2004), segundo o
qual a manipulação de agulhas é o maior risco de acidente por material penetrante entre
trabalhadores hospitalares. A confirmação de ocorrência de acidentes nos dois hospitais
avaliados remete aos dados presentes no gráfico 4 sobre o uso de EPI’s, onde foi constatada a
não utilização de certos equipamentos, o que pode influenciar na ocorrência de acidentes.
Segundo Nascimento (2009) a ocorrência de acidentes muitas vezes é proporcional à frequência
de uso dos EPI’s. Além do mais, outros fatores podem conduzir a acidentes no serviço de limpeza
como, por exemplo, a não percepção de riscos, falta de atenção, estresse e fadiga devido ao

acúmulo de atividades a serem executadas.
Para melhor compreender como se dá o processo de acondicionamento e recolhimento
de materiais, questionamos a respeito do conhecimento sobre a existência de uma rota interna
que deve ser obedecida para o encaminhamento dos resíduos (gráfico 5). Neste sentido, tanto no
hospital da Mulher e da Criança do Juruá quanto no Hospital Regional do Juruá, o mesmo
percentual de 65% afirma ter conhecimento sobre o fluxo que deve ser seguido. Outros 25% no
primeiro hospital referido afirmam não existir fluxo, e 10% não têm conhecimento. No Hospital
Regional do Juruá, 35% relatam não conhecer o fluxo. Com base neste dado, constata-se que é
predominante o número de profissionais que conhecem o fluxo e, portanto, fazem aplicação das
normas adequadas. Outro grupo representativo não conhece o fluxo ou mesmo não sabe se ele
existe, o que pode denotar a necessidade de melhor treinamento.

Gráfico 5 - Conhecimento sobre o fluxo interno dos hospitais.
Segundo o Manual de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, a coleta e o
transporte devem atender ao roteiro previamente definido e devem ser feitos em horários,
sempre que factíveis, não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos,
períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Castor de Freitas e Silva Pestana
(2010) preconizam que a coleta interna deve ser feita, se possível, em horários com pouco fluxo
de pessoas (evitando acidentes) e em recipientes apropriados até o local de armazenamento dos
resíduos, onde ficariam esperando o recolhimento pelos responsáveis da coleta, seguindo para o
tratamento e disposição final.
Para levantamento de dados referentes ao risco à saúde do trabalhador e ao meio
ambiente, foram elencadas algumas questões abertas com o objetivo de verificar o
posicionamento e conhecimento dos trabalhadores sobre a temática. Ao serem questionados se
a sua atividade de trabalho oferece algum risco à saúde, todos, de forma unânime, afirmaram
que sim, reconhecendo a problemática em torno do trabalho que executam: “Com certeza o risco

é maior para nós trabalhadores seja de que área ele atua, enfermagem, limpeza, médicos. Todos
nós corremos riscos de nos contaminar com determinadas doenças. Existe a prevenção, mas isso
não que dizer que estamos totalmente inumes de contaminação...”; “Sim! Estamos expostos
diariamente a matérias biológicas que nos deixam em contato com vários tipos de vírus e doenças
infecciosas que os pacientes venham a ter”. Tais afirmações são corroboradas no trabalho de
Canini, et al.(2002), o qual destaca que o ambiente hospitalar oferece múltiplos e variados riscos
aos trabalhadores da área da saúde, sendo os riscos biológicos os principais geradores de
periculosidade e insalubridade.
Para Marziale e Rodrigues (2002), o maior risco para os profissionais da área de saúde é o
acidente com material perfurocortante, que expõe os profissionais a microorganismos
patogênicos, sendo a hepatite B a doença de maior incidência entre esses trabalhadores. Dessa
forma, para verificar a ocorrência de acidentes, bem como o conhecimento dos profissionais de
limpeza sobre os riscos nos hospitais em estudo, foi indagado aos mesmos se tinham
conhecimento sobre os riscos de sua atividade de trabalho. As respostas foram congêneres,
todos não só informaram que sim, mas também fizeram referência, nos discursos, aos riscos
ocupacionais e aos danos ambientais relacionados ao mau gerenciamento.
Segundo os entrevistados, o manuseio de material biológico os expõe a vários tipos de
doenças infecciosas, contribuindo para que sua profissão seja de risco: “... considero, afinal de
contas, que o manuseio com material biológico me expõe a vários tipos de doenças infecciosas”;
“... considero que a minha profissão é de risco como, por exemplo, transmissão de doenças com
agulhas contaminadas”. Também fizeram referência, em suas respostas, aos riscos ao meio
ambiente e à população: “As pessoas não respiram o ar puro, principalmente quem mora perto
do aterro. A poluição ao meio ambiente oferece sérios riscos à população como doenças e outras
graves contaminação, pois ficam expostos a céu aberto”.
CONCLUSÃO
- A pesquisa apresentou grande relevância, pois não há registro no município de Cruzeiro do Sul
de um estudo abordando a temática dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, assim este
trabalho pode ser útil como ferramenta para a realização de novos estudos.
- De acordo com os dados obtidos, é fundamental destacar a importância de um maior
investimento por parte das unidades hospitalares em capacitações da equipe de limpeza,
enfatizando o que é preconizado nas normativas que orientam sobre o manejo dos resíduos
hospitalares.
- É de grande importância, no momento de atividades de capacitação para o trabalho, realizar
conscientização sobre a função de cada equipamento de proteção individual, enfatizando os
riscos à saúde e ao meio ambiente.
- A rotatividade de funcionários pode influenciar para o déficit no treinamento e conhecimento
sobre as normas referentes ao manejo de resíduos hospitalares.
- Os trabalhadores do HRJ e HMCJ são, em sua maioria, conscientes sobre os riscos que os
resíduos hospitalares trazem à saúde e ao meio ambiente.
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RESUMO
O desenvolvimento deste programa de saúde
no trabalho será voltado para a conscientização e o
controle da hipertensão arterial e da diabetes, onde
foram aplicados 50 questionários, visando à obtenção
de dados estatísticos que colaborem com a
conscientização dos trabalhadores com relação à
periodicidade na realização de exames e hábitos
saudáveis.
No questionário foram perguntadas questões
voltadas para conhecimento do dia-a-dia de cada
pessoa, enquadrando-as no assunto em pauta.

A conscientização das pessoas quanto à
melhoria alimentícia, regulação de peso corporal e a
realização de atividades físicas regulares, podem reduzir
verticalmente o aparecimento destas comorbidades,
gerando mais qualidade de vida para os trabalhadores.
As pessoas que já possuírem a enfermidade, a
atenção deve ser redobrada, porém é importante tomar
as medidas adequadas para uma vida ativa e regulada.

PALAVRAS-CHAVE: programa de saúde no trabalho, hipertensão arterial, diabetes, qualidade de vida.

DESCRIPTION OF THE PROFILE OF HEALTH WORKERS OF A COMPANY OF ELECTRICITY IN
CARUARU / PE
ABSTRACT
The development of this health program at
work will be focused on awareness and control of
hypertension and diabetes, where 50 questionnaires
were applied in order to obtain statistical data to
collaborate with the awareness of employees regarding
the periodicity in exams and healthy habits.
The questionnaire will be asked questions
related to knowledge of the day-to-day life of every
person, fitting them regarding the matter.

The awareness of people regarding food
improvement, regulation of body weight and
undertaking regular physical activity can reduce the
appearance of these comorbidities vertically, creating
quality of life.
People who already have the disease, attention
must be paid, but it is important to take appropriate
measures for an active and regulated life.

KEY-WORDS: health program at work, hypertension, diabetes, quality of life.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos a população mundial começou a se deparar com rotinas de trabalhos
estressantes, que geralmente são aliadas a má alimentação, excesso de peso, fadiga,
sedentarismo, etc. As pessoas que se enquadram neste perfil, estão sujeitas ao desenvolvimento
de doenças crônicas não degenerativas (DCNT), como a diabetes, hipertensão arterial, doenças
cardíacas, arteriosclerose, câncer, entre outras. As DCNT são consideradas atualmente um
grande problema na saúde pública brasileira.
A mudança de hábitos pode ser hostil de imediato, porém ela deve ser encorajada tanto
por familiares quanto por si mesmas, como também no ambiente de trabalho, pois é a partir das
mudanças que se pode observar a diferença entre uma vida regrada e proativa para uma vida de
hábitos sedentários.
Este programa de saúde foi direcionado ao controle da hipertensão arterial e do diabetes,
que afetam o dia-a-dia dos portadores que certamente devem mudar seus hábitos para uma vida
mais saudável, controlando as enfermidades.
Dor, febre, mal-estar desconforto são alertas de que a nossa saúde esta comprometida.
E ao mesmo tempo em que existem enfermidades tão aparentes, que nos leva a
procurar um serviço de emergência médica, há outras potencialmente mais graves, que
só apresentam sintomas tardiamente ou emitem sinais que não valorizamos tanto no dia
a dia. São as chamadas doenças silenciosas, cujo topo do ranking é ocupado por duas das
mais perigosas: a hipertensão e o diabetes (DEVAY, 2014, p. 49).

Vários hábitos devem ser tomados para um controle destas doenças, pois são
considerados fatores de risco para o processo de adoecimento da população em geral, assim
como, dos trabalhadores. A minimização desses fatores pode envolver o corte do cigarro, corte
ou diminuição significativa do consumo de bebidas alcoólicas, avaliação clínica com
periodicidade, prática de atividades físicas com regularidade, tomar corretamente as medicações
prescritas por médicos, a troca de uma má alimentação por uma nutrição saudável, entre outras.
Além de mudar seus hábitos rotineiros, o importante é manter essa mudança, pois a não
adaptação pode trazer a insatisfação e consequentemente um retorno aos maus hábitos que

podem fazer com que esses indivíduos adquiram estas enfermidades ou poderão agravá-las, no
caso das pessoas que já as possuírem.
No Brasil, assim como em outros países, 30% da população adulta têm hipertensão. Está
presente naqueles que fumam e bebem, que têm diabetes, são obesos e ingerem sal em
excesso, são sedentários e tantas contras comorbidades. Por isso, o hipertenso é
candidato a doenças do tipo infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, perda do
funcionamento dos rins, rompimento ou entupimento dos grandes vasos do corpo.
(BORELLI, 2010)

A importância de um programa de controle contra essas enfermidades é de grande
importância para a empresa e mais importante ainda para a saúde e bem estar dos
trabalhadores. Podendo melhorar seus desempenhos dentro de suas atividades, pois com boa
saúde e qualidade de vida esperasse bom aproveitamento.
Segundo o Dr. Carlos Eduardo, citado por (DEVAY, 2014, p. 49). “Urinar muito, sede em
excesso, emagrecimento e visão turva acontecem em casos extremos. Em geral, é uma
doença silenciosa. Cinquenta por centro dos diabéticos não sabem que são. É importante
ir sempre ao médico. Diabetes pode aparecer para tabagistas, pessoas com alteração do
colesterol e triglicerídeos, hipertensos, mulheres que deram à luz filhos com mais de
quatro quilos de peso, com síndrome dos ovários policísticos e por hereditariedade. Há
risco maior, também em quem teve AVC um infarto.”

Portanto, questionar os hábitos dos colaboradores pode mostrar com clareza dados de
extrema relevância, buscando uma possível mudança nos hábitos cotidianos de cada um.
O objetivo geral para realização deste programa foi conhecer o perfil da população
trabalhadora sobre a situação de saúde, para conseguir este objetivo foi necessário, aplicar o
questionário; obter dados específicos sobre seus cotidianos; desenvolver os resultados
estatisticamente com relevância; discutir sobre os dados estatísticos obtidos.

METODOLOGIA
O programa foi realizado numa empresa que terceiriza as atividades das empresas da área
de energia elétrica dos estados de: Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará (Matriz). Ao qual a
sede da empresa que foi aplicado o questionário fica no estado de Pernambuco, na cidade de
Caruaru. A prestadora de serviços possui trabalhadores realizando diversas atividades em seus
postos de trabalho, como: eletricista, leiturista de energia, auxiliar de almoxarifado, técnicos de
segurança do trabalho, funções administrativas, serviços gerais, entre outras. A empresa não
possibilitou a utilização de seu nome na elaboração deste artigo.
A empresa possui regime de trabalho de 8 horas, contudo a maioria dos trabalhadores
exercem suas atividades em campo. Portanto realizei a avaliação com 50 funcionários, no dia 23
de Abril de 2014, no horário em que a maioria dos trabalhadores estavam chegando à empresa,
no período entre 16:00 às 18:00, divididos entre as diversas funções existentes.
Foi aplicado um questionário visando obter informações sobre a rotina e os hábitos dos
colaboradores da empresa, ao qual se desenvolveu facultativamente aos que desejaram
respondê-lo.
A partir da coleta dos questionários, foram desenvolvidas análises estatísticas para uma
ampla visão da situação na empresa, ao qual foram realizadas tabelas e gráficos utilizando o
programa Microsoft Excel contendo os dados obtidos na coleta. E para a realização do artigo, foi
utilizado o programa Microsoft Word contendo o detalhamento dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram aplicados 50 questionários entre os funcionários da empresa, divididos entre 12
pessoas do sexo feminino (24%) e 38 pessoas do sexo masculino (76%), dentre as faixas etárias
foram encontradas (tabela 1):
Tabela 1 – Faixas etárias da população entrevistada.
Percentagem

Percentagem

Percentagem

com Relação a

com Relação a

com Relação à

PF (%)

PM (%)

População Total

População do

População do

Sexo Feminino

Sexo Masculino

(PF)

(PM)

18 a 28 anos

7

14

14

28

42

29 a 39 anos

4

17

8

34

42

40 anos ou

1

7

2

14

16

12

38

24

76

100

Faixa Etária

(%)

mais
TOTAL

A predominância masculina entrevistada se dá pelas atividades exigidas nesta empresa,
porém os resultados obtidos ficaram transparentes em relação às questões que foram aplicadas.
100% da população feminina exerce atividade administrativa, ou seja, 24 % da população
total, já a população masculina 26,32% exerce atividade administrativa, 20% da população total,
os outros 56% da população total está distribuída nas diversas funções em que os trabalhadores
estão submetidos, 73,68% com relação população masculina.

Gráfico 1 – Autoavaliação das pessoas submetidas, baseado na percentagem total.

O gráfico acima mostra a autoavaliação das pessoas, com relação ao seu estado de saúde
e ao seu peso corporal, que mostra 68% e 44% de muito bom e bom, respectivamente, além de
mostrar 32 e 56% de regular ou ruim, respectivamente.
Tabela 2 – Avaliação quanto à prática de exercícios físicos, baseada na percentagem total.
Respostas

Existe, perto de sua

Nos últimos três

O (a) Senhor

No seu trabalho,

Para ir e voltar

casa, algum lugar

meses, o (a) Sr (a)

(a) pratica o

o (a) Senhor (a)

do seu trabalho

público (praça,

praticou algum

exercício pelo

anda bastante a

faz algum

parque, rua fechada)

tipo de exercício

menos uma

pé? (%)

trajeto a pé ou

para fazer caminhada,

físico ou esporte?

vez por

de bicicleta?

realizar exercício ou

(%)

semana? (%)

(%)

praticar esportes? (%)
Sim

60

60

52

44

42

Não

40

40

48

56

58

Total

100

100

100

100

100

“A atividade física é recomendada para a prevenção e o tratamento da hipertensão
arterial (HA). A prática regular de atividades físicas de lazer, principalmente vigorosas, reduz em
aproximadamente 30% o risco de desenvolvimento da HA, além disso, ajuda no controle da
doença.” (DIPPE, 2011).

Gráfico 2 – Avaliação quanto aos hábitos alimentares, baseado na percentagem total.

O gráfico acima mostra com clareza a forma com que as pessoas utilizam esses alimentos,
podendo destacar a percentagem de consumo de refrigerantes ou sucos artificiais e dos
alimentos chamados fast food, entre três e sete dias na semana, que chegam a 32% e a 42%,
respectivamente. São alimentos de valor nutricional pobre, porém ricos em açúcar, sal e
gorduras.
Tabela 3 – Avaliação quanto à hipertensão Arterial, baseado na percentagem total.
Respostas

Algum médico já disse que o (a)

Se possuir, toma medicamentos

Senhor (a) tem pressão alta? (%)

controlados? (%) Utilizando Sim
como base.

Sim

14

85,71

Não

80

14,29

Não Lembro

6

-

100

100

Total

A tabela acima destaca a percentagem de hipertensos (14%) e a percentagem dessas
pessoas que possuem a enfermidade que utilizam medicamentos controlados (85,71%) para
estabilização de sua pressão arterial, que afirmaram conseguir esses medicamentos através de
farmácia popular.

Tabela 4 – Avaliação quanto ao Diabetes, baseado na percentagem total.
Respostas

Algum médico já lhe

O (a) Senhor (a) já fez

Quando foi a ultima vez

Tempo em que se

disse que o (a)

algum exame para

que o (a) Senhor (a) fez

fez o exame

Senhor (a) tem

medir o açúcar no

o exame? Com base nos

diabetes? (%)

sangue (glicemia)? (%)

56% das pessoas que
responderam sim. (%)

Sim

6

56

50

Há menos de 1 ano

Não

94

32

25

De 1 até 2 anos

Não sabe,

-

12

21,43

De 2 até 5 anos

-

-

3,57

Há mais de 5 anos

100

100

100

não lembra.
Total

Esta tabela mostra a necessidade de um programa de incentivo à realização de exames
para medir o nível de glicose no sangue, pois 44% dos funcionários nunca fizeram ou não
lembram se fizeram o exame, ao qual deve ser feito com uma periodicidade pelo menos anual. O
problema é sim o incentivo, pois segundo os dados obtidos no questionário, 92% das pessoas
entrevistadas dizem possuir plano de saúde ou convênio médico.

Gráfico 3 – Avaliação quanto aos tabagistas, baseado na percentagem total.

É importante levar em consideração a expressiva diminuição dos tabagistas no Brasil, que
segundo o Ministério da Saúde (2008), “representa uma diminuição de quase 50% no número de
fumantes desde 1989”.

CONCLUSÃO
O programa de saúde do trabalho desenvolvido mostrou pontos positivos, como a
diminuição vertical do índice de tabagistas ou a percentagem dos trabalhadores com plano de
saúde, porém mostrou inúmeros pontos negativos, como o número de pessoas que nunca
fizeram o exame para identificar se tem ou não o diabetes.
O ponto crítico a ser estimulado é o incentivo das partes empregadoras para a elaboração
de programas eficazes para aumentar o conhecimento dos colaboradores sobre os perigos que
enfermidades podem causar.
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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as
contribuições que o programa parto humanizado tem
trazido para a construção de valores e otimização dos
serviços ofertados pelo hospital MATERNO-INFANTIL
EM BOA VISTA/RR. Este estudo apresentou vários
aspectos relacionados à humanização desde sua
definição até suas diretrizes fundamentais, com o intuito
de conhecer as mais frequentes dúvidas existentes na
execução, procedimentos e benefícios que esse
programa traz a sociedade, como também, disseminar
informações precisas sobre esse programa de forma
eficiente à sociedade. Através de uma revisão
bibliográfica e algumas entrevistas semiestruturadas
sobre a importância da implantação dessas ações,
verificou-se que humanizar os serviços de saúde, implica
em dar atenção aos usuários e aos profissionais de
saúde, incluindo-os nos processos de gestão e seus

cuidados. Assim, promovendo ações a partir da
dignidade, ética, do respeito, do reconhecimento e
solidariedade. Para a obtenção dos dados, foi utilizada a
pesquisa exploratória descritiva, com uma abordagem
quati-qualitativa. Através dos resultados, observou-se
que as diretrizes da Política Nacional de Humanização,
atuam a partir de orientações éticas e políticas
buscando excelência na qualidade, entretanto, necessita
de análise em relação à satisfação dos envolvidos, pois
existem diversos fatores que ainda interfere na
disseminação efetiva desse programa, entre elas a
comunicação. Logo um aspecto decisivo para o avanço
do atendimento humanizado nos hospitais é a criação
de mecanismos para captar a voz de todos os envolvidos
e ampliar os espaços de comunicação e diálogo entre os
vários segmentos do hospital e entre estes os usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Parto, Humanizado, SUS, Programa, Hospital.

HUMANIZED PROGRAM DELIVERY: ANALYSIS OF RESPONSES TO CONSTRUCTION OF VALUES
AND OPTIMIZATION SERVICES HOSPITAL MATERNAL AND CHILD IN BOA VISTA / RR.
ABSTRACT

This research aimed to examine the
contributions that the program has brought humanized
labor for the construction of values and optimization of
services offered by the CHILD MOTHER IN BOA VISTA /
RR Hospital. This study has several aspects related to
humanization since its definition until their basic
guidelines , in order to know the most frequent doubts
in the implementation , procedures and benefits that
this program brings to society , but also to disseminate
accurate information about this program so efficient
society . Through a literature review and some semistructured interviews about the importance of
implementing these actions, it was found that humanize
health services implies paying attention to users and
health professionals, including those in management
processes and their care. Thus, promoting actions from

the dignity, ethics, respect, recognition and solidarity. To
obtain the data, descriptive exploratory research with a
raccoon - qualitative approach was used. Through the
results , it was observed that the National Policy of
Humanization, work from ethical and political
orientations seeking excellence in quality , however,
needs analysis regarding the satisfaction of those
involved , as there are still many factors that interfere
with the spread effective this program , including
communication . Soon a decisive factor for the
advancement of humane care in hospitals is the creation
of mechanisms to capture the voice of all those involved
and to enlarge the area of communication and dialogue
between the various segments of the hospital and
between
users.

KEY-WORDS: Childbirth, Humanized, SUS, Programme, Hospital.

PROGRAMA PARTO HUMANIZADO: ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE
VALORES E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EM BOA VISTA/RR.
INTRODUÇÃO
A humanização na atenção à saúde alinhada a política nacional de humanização, busca
contribuir para a solução de desafios que dificultam a qualidade da implementação do SUS, onde
novos métodos e instrumento de atendimento aos usuários e de apoio à gestão dos serviços de
saúde são organizados, fortalecendo ações que contribuam para a otimização dos serviços.
A humanização é consolidada em um quadro geral de melhoria das relações, designando
um cuidado mais atento, visando modificações de cultura, respeito à vida, atendimento e
estrutura física dos serviços, incluindo novas formas de organizar o trabalho, mas de forma
coletiva e compartilhada. Geralmente tem como a valorização de diversos fatores que implica
também no processo de promoção de saúde e enfatiza a autonomia e o protagonismo de
indivíduos na sociedade, tendo como principal ideia promover benefícios para o paciente como
um todo, entendendo suas dúvidas, medos, inseguranças, tristezas, entre outras.
A Organização Mundial de Saúde – OMS, argumenta que o parto humanizado tem início
no pré-natal com o aconselhamento e explicação do processo gravídico-puerperal, considerando
as necessidades da mulher na admissão e no parto. Devem-se respeitar suas individualidades e
desejos; durante o trabalho de parto, dar liberdade de escolher a posição mais apropriada e
agradável para parir, monitorar seu estado e do bebê e, após o parto, prestar os cuidados à
puérpera e ao bebê (ENNING, 2000).
Diante deste contexto, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré preocupado
em promover benefícios aos usuários do SUS, implantou o programa de humanização do
atendimento pelo SUS, possibilitando a satisfação do usuário e do profissional para a otimização
dos serviços. Entretanto, diante de uma diversidade de desafios no que se refere às execuções de
ações voltadas para área de saúde, não podemos esquecer um dos principais destes, que
consiste no conhecimento profundo por parte dos profissionais sobre o programa, com objetivo
de transferir informações objetivas e claras a sociedade de forma que venha garantir a qualidade
nos serviços ofertados por essa instituição.
Este estudo consistiu em análise, mostrando a importância da humanização, assim
conhecendo as contribuições que o programa trás a instituição no contexto de humanização do
parto. Além das estratégias que são construídas entre os profissionais de saúde, usuários e
gestores para a melhoria da assistência ao parto, contribuindo para a realidade encontrada das
referidas questões no atendimento hospitalar.
Contudo, a temática da humanização ao parto se mostra relevante no contexto da saúde já
que a atenção e o atendimento no setor saúde necessitam de revisões das práticas cotidianas
não esquecendo, que é responsabilidade do Estado, em conjunto com os municípios, formular e

implementar políticas que viabilize e fortaleça localmente os princípios, as diretrizes e
dispositivos propostos pelas Políticas Nacionais prioritárias.

MATERIAIS E METÓDOS
Esta pesquisa foi realizada de forma exploratória descritiva, com uma abordagem quantiqualitativa e com procedimento bibliográfico e documental, analisando as contribuições que o
programa HumanizaSus oferece aos usuários e profissionais em saúde, tendo como ênfase o
parto humanizado, que garante o acesso a maternidade mais digno, sendo acolhida com atenção
e atendida tecnicamente com segurança e cuidados essenciais, resultando na satisfação dos
usuários do SUS e profissionais de saúde da maternidade Nossa Senhora de Nazaré.
Como ferramenta para coletas de dados, foi utilizado um questionário semi estruturado
para os funcionários em saúde e usuários do SUS, como forma de colher informações na visão
dos mesmos a respeito dos procedimentos, métodos de atendimento, grau de conhecimento em
relação ao programa, como também a satisfação destes atribuída nos métodos adotados pelo o
Hospital Infantil Materno Nossa Senhora de Nazaré, de modo a descrever, correlacionar e
quantificá-los para melhor entendimento sobre o assunto em questão. Para enriquecer este
estudo, foram feitas pesquisas em sites, consultas em monografias e artigos, de forma a
fundamentar melhor os resultados aqui propostos.
Para Lakatos et al, (1986), a pesquisa qualitativa não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. Pois o ambiente natural é a fonte direta e principal para coleta de dados e são
analisados indutivamente, onde o processo e seu significado são os focos principais de
abordagem. Já a pesquisa de cunho exploratório, para Gil (2007, p.41), “pesquisa Exploratória
envolvem: levantamento bibliográfico; entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas
com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, ao
aumento da equidade e à incorporação de novas tecnologias e especialização dos saberes, tendo
como tarefa adequar à proposta nacional à realidade do Estado, integrando e potencializando as
ações de humanização já desenvolvidas, processo esse de construção da Política Nacional de
Humanização. Portanto o objetivo da PNH é contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS
com os princípios e as diretrizes da humanização, fortalecer iniciativas de humanização existente,
desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção,
aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos
modelos de atenção e de gestão, implementar processos de acompanhamento e avaliação,
ressaltando saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2013).

Nos subitens a seguir é descrita a situação em que se encontra a maternidade Nossa
Senhora de Nazaré, de acordo com as análises documentais e pesquisas bibliográficas
encontradas em relação à humanização, abordando também, as principais diretrizes da política
de humanização, em especial o parto humanizado, no qual é de grande relevância ao Hospital
Materno Infantil.
Caracterização da Realidade pesquisada
Implantada há 30 anos, é a única maternidade pública em Roraima, atendendo pacientes
da capital, que concentra quase 60% da população de Roraima, além de pacientes dos 15
municípios, da Venezuela e Guiana (países fronteiriços). É considerada uma unidade
especializada de referência ao Estado de Roraima, que incluem vários projetos e ações.
De acordo com o relatório final do plano de qualificação das maternidades e redes
perinatais da Amazônia legal e nordeste/ rede cegonha (2012), a cogestão da maternidade
constituiu um espaço denominado ‘Espaço do Usuário’ com reuniões que acontecem
diariamente no auditório da instituição. Essa atividade está 100% implementada e com boa
participação da comunidade. Os resultados são positivos e contribuem com a gestão da unidade
que passou a conhecer possíveis conflitos e intervir antes mesmo que as consequências ocorram.
Uma das diretrizes da humanização na maternidade, como o acolhimento e Classificação de Risco
ainda são pouco articulados com a rede básica, onde trabalha com o conceito de vaga zero e em
alguns momentos está lotada.
Com o projeto implantado “Enquanto o Bebê não Chega”, teve como resultado a
aproximação entre o Estado e o município de Boa Vista. Nesta visita, além de conhecer todas as
instalações da maternidade, as mulheres e parceiros participam das palestras sobre “aleitamento
materno”, direito a acompanhante e métodos não farmacológicos de alívio da dor. Conforme o
relatório (2012), a maternidade permite a presença do acompanhante no pré-parto, parto e pósparto imediato. No entanto, ainda existem algumas limitações quanto à presença de
acompanhantes do sexo masculino no período de pré-parto em função de limitações estruturais,
nos berçários, a visita é aberta 24 horas para a mãe da criança. O pai e os avôs podem visitar no
horário normal de visita.
Apresentação e análise dos Dados
Foram entrevistados 30 usuários, no período de janeiro a fevereiro, com objetivo de
classificar o grau de satisfação dos usuários e conhecimento em relação às informações e
contribuições do programa, no qual possibilitou a obtenção de alguns resultados gerais.

Gráfico 1
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Fonte: Dados da própria pesquisa.

Gráfico 2
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Fonte: Dados da própria pesquisa.

Das 30 usuárias entrevistadas, 50% classificou o grau de satisfação como regular 20%
como bom, 10% ótimo, 10% ruim e 10% péssimo. Do total de usuárias entrevistadas, 75%
disseram não conhecer sobre o programa, 15% conheciam o programa e 10% já ouviram falar por
terceiros razoavelmente sobre o assunto. Portanto ainda necessita ampliar e disseminar as ações
de promoção e assistência à saúde de gestantes, em especial ao programa parto humanizado.
CONCLUSÃO
A Política Nacional de Humanização é estabelecida com ações que facilitem o acesso a
saúde e permitam ao usuário do SUS sentir-se integrante de uma rede de cuidados, estimulando
a produção de novos métodos e novas formas de organizar o trabalho.
A atenção humanizada ao parto e nascimento é fundamentada na importância do
fortalecimento do protagonismo e da autonomia da mulher, valorizando o usuário da saúde e
suas fragilidades tratando-o com respeito e dignidade. Entretanto analisar as estratégias que são
construídas entre profissionais de saúde, usuários e gestores para melhoria da assistência ao
parto, tornam-se essencial para o desenvolvimento da prática de humanização, assim como a
satisfação dos serviços prestados. Contudo o hospital materno infantil Nossa Senhora de Nazaré
é considerado uma unidade especializada de referência no Estado de Roraima, adotando ações e
projetos com o objetivo de garantir um serviço digno e de qualidade.
Através dessa pesquisa, foi possível observar como são adotados os princípios e diretrizes
estabelecidas na política Nacional de Humanização na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, e
quais os projetos desenvolvidos que contribuem para obtenção de resultados positivos, no qual o
projeto implantado “Enquanto o Bebê não Chega”, merece destaque, resultando na aproximação
entre sociedade e gestão, além de permitir aos usuários novos conhecimentos sobre o
“aleitamento materno”, direito a acompanhante e métodos não farmacológicos de alívio da dor.
Corroborando com os dados encontrados, a maternidade apresenta um percentual
regular na presteza das informações, sendo necessário ampliar e disseminar as ações de
promoção e assistência à saúde dos usuários, em especial ao programa parto humanizado.
Portanto a acessibilidade às informação, a comunicação, a decisão e a responsabilidade devem
ser compartilhadas entre usuárias, família e profissionais de saúde, sendo um aspecto decisivo
para o avanço do atendimento humanizado nos hospitais. No qual a inclusão de mecanismos
para captar a voz de todos os envolvidos e ampliar os espaços de comunicação e diálogo entre os
vários segmentos do hospital e entre estes, os usuários possibilita uma inter-relação mais
dinâmica e eficaz.
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RESUMO

Desde a antiguidade os problemas ambientais e saúde
humana estiveram relacionados, e após o processo de
industrialização e urbanização, ocorreu grande aumento
na eliminação de substâncias químicas no ambiente, as
quais podem afetar a saúde humana. O sistema
reprodutor tanto do homem como da mulher recebem
influência desses contaminantes, e na mulher é descrito
que a intoxicação por metais pesados favoreceria o
desenvolvimento de leiomioma uterino. Em Santo
Amaro (Bahia), por 33 anos uma minerometalúrgica
produziu chumbo metálico liberando 490.000 toneladas
de escórias com chumbo e cádmio. Esta pesquisa
transversal com base de dados secundário objetivou
avaliar a prevalência de morbidade hospitalar por
leiomioma uterino na população de Santo Amaro no ano
de 2010, foi utilizado o SIH/SUS para o levantamento
desses dados da população de mulheres de Santo

Amaro, Nordeste do Brasil e Brasil. Foi calculada a
proporção da morbidade hospitalar por leiomioma
uterino, para Santo Amaro (5,15%), Nordeste do Brasil
(1,33%) e Brasil (1,02%), o odds ratio (2,40) e o risco
atribuível porcentual (58,33%), calculado o intervalo de
confiança-95% (1,91-3,01), e efetuado o teste de qui
quadrado corrigido de Yates para um α=0,05 (59,77),
com uma diferença estatística significativa da população
de Santo Amaro em relação à população do Nordeste do
Brasil, havendo a necessidade de medidas públicas de
saúde visando a promoção da saúde para a população
na cidade de Santo Amaro.

PALAVRAS-CHAVE: Leiomioma uterino, ambiente, metal pesado, minerometalúrgica.

HEAVY METAL AND HOSPITAL MORBIDITY DUE TO UTERINE LEIOMYOMA
ABSTRACT

Since antiquity environmental problems and human
health were related, and after the process of
industrialization and urbanization, large increase in the
elimination of chemicals in the environment, which can
affect human health. The reproductive system of both
man and woman are influenced by these contaminants,
and the woman is reported that heavy metal poisoning
favor the development of uterine leiomyoma. In Santo
Amaro (Bahia), for 33 years one minerometalúrgica
produced metallic lead by releasing 490,000 tons of slag
containing lead and cadmium. This cross-sectional study
based on secondary data aimed to evaluate the
prevalence of morbidity for uterine leiomyoma in the
population of Santo Amaro in 2010, SIH/SUS was used to

survey these data the population of women of Santo
Amaro, Northeastern Brazil and Brazil. The proportion of
hospitalizations due to uterine leiomyoma for Santo
Amaro (5.15%), Northeast Brazil (1.33%) and Brazil
(1.02%), the odds ratio (2.40) and attributable risk
percentage (58.33 % ) , the calculated confidence
interval - 95 % (1.91 to 3.01) , and performed the chi
square Yates corrected for α = 0.05 (59.77) test with a
statistically significant difference in the population of
Santo Amaro in relation to the Northeast of Brazil's
population , with the need for public health measures
aimed at promoting health for the population in the city
of Santo Amaro .

KEY-WORDS: Uterine leiomyomas, environment, heavy metals, mining-metallurgy.

METAL PESADO E MORBIDADE HOSPITALAR POR LEIOMIOMA UTERINO
INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais relacionados com a saúde humana sempre estiveram presentes
desde a antiguidade, e se acentuaram com o rápido processo de industrialização e urbanização
(FREITAS, 2003), e em determinadas regiões ficou evidenciado uma combinação das doenças
ambientais presentes na fase pré-industrial e as decorrentes da fase industrial (NWEKE, et al,
2009).
Muitas substâncias ocorrem naturalmente no meio ambiente, porém nos últimos 100
anos a produção de produtos sintéticos tem aumentado consideravelmente, em 1930 em todo o
mundo foi fabricado um milhão de toneladas de produtos químicos, e, em 2001 subiu para 400
milhões de toneladas. Devido ao grande de números de fontes, há uma eliminação de uma
mistura desses resíduos, pois somente na Europa há 145 mil diferentes produtos químicos em
uso, promovendo um verdadeiro coquetel dessas substâncias que são eliminadas no meio
ambiente altamente prejudicial à saúde humana (SWEDISH SOCIETY FOR NATURE
CONSERVATION, 2011).
Vivemos em um mundo em que produtos químicos sintéticos tornaram-se uma parte da
vida em nosso cotidiano, e que alguns desses poluentes químicos podem afetar o sistema
endócrino e interferir no processo de desnvolvimento humano como também em outras espécies
de vida. Em 2006, na Conferência internacional sobre Gestão de Produtos Químicos (ICCM)
visando alcançar a uma boa gestão dos produtos químicos em todo o seu ciclo de vida, para que
em 2020 os efeitos negativos seja minimizado sobre a saúde humana e também do meio
ambiente, reconhecendo-se a importância de medidas para reduzir esses riscos para melhorar os
efeitos nocivos de devendo-se enfantizar a importância para salvaguardar a saúde das mulheres
e crianças é a minimização da exposição aos produtos químicos antes da concepção, durante a
gestação, na infância e adolescência (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013).
Leiomioma é um problema importante para a saúde da mulher, e a histerectomia
continua sendo o tratamento pilar, com aproximadamente 200 mil realizadas por ano nos
Estados Unidos. As mulheres afro-americanas são particularmente mais afetadas, elas têm
leiomioma diagnosticado em uma idade mais precoce, maior incidência e prevalência da doença,
apresenta três vezes mais probabilidade de ter uma histerectomia devido aos mesmos. Quase 70
a 80% de mulheres poderão vir a ter leiomiomas, porém aproximadamente 25% dessas mulheres
apresentam sintomatologia, sendo que devido ao uso generalizado de agentes esteróides para
contracepção, mulheres portadoras dos mesmos estariam mantendo-se assintomática, e sua
prevalência através do rastreamento com ultra-sonografia indica que começa em uma idade
jovem aumentando até a menopausa. As taxas de crescimento parecem estar relacionadas com a
raça e as mulheres brancas apresentam taxas de cesrcimento significativamente inferior em
relação às mulheres afro-americana (LAUGHLIN, et al, 2011).
Leiomiomas ou miomas uterinos são tumores monoclonais benignos de células
musculares lisas encontrados no útero humano. São os tumores benignos mais comuns em

mulheres, liderando a indicação de histerectomia e os dados de prevalência variam de 5% a 21%
(ZIMMERMANN, et al, 2012).
Dentre os poluentes ambientais mais comuns incluem: pesticidas e herbicidas, compostos
orgânicos voláteis, metais pesados, tais como chumbo, mercúrio e arsênio, contaminantes no ar,
como monóxido de carbono, ozônio, material particulado, tabagismo ambiental, poluentes
orgânicos persistentes. Dentre os metais pesado, o chumbo estava entre os primeiros elementos
reconhecidos como tóxicos para o sistema reprodutivo humano. Os estudos em animais e clínicos
epidemiológicos tem demonstrado que a exposição ao chumbo interrompe todos os níveis do
eixo reprodutivo, com o sistema nervoso central, com o testículo sendo um dos órgãos mais
susceptíveis, sugerindo-se a supressão dose dependente da espermatogênese, e recentemente
se demonstrou que o chumbo poderia induzir anomalias cromossômicas e levar a infertilidade,
como também outros metais (mercúrio, cádmio, boro) poderiam também perturbar a
reprodução masculina. Os contaminates ambientais podem acelerar ou retardar o
desenvolvimento puberal, por exemplo, o chumbo mesmo sob exposição abaixo de 5 µg/dL levou
ao atraso no desenvolvimento da puberdade em meninas (WOODRUFF, et al, 2008).
Fito-estrogênios, xeno-estrogênios são contaminantes ambientais que emitam a ação do
estrogênio, sendo que nova classe desses imitadores foram identificados como metaloestrogênios dentre os quais se incluem os metais pesados, dentre eles o chumbo e o cádmio.
Estudos em ratos demonstraram que administração de cádmio aumentou o peso úmido do
útero, acompanhado de proliferação do endométrio, promoveu o desenvolvimento das glândulas
mamárias, além dos descendentes femininos apresentarem puberdade precocemente (BYRNE, et
al, 2009; JOHNSON, et al, 2003).
Com o objetivo de quantificar a presença de poluentes orgânicos persistentes e metais
pesados, Qin, et al (2010), efetuaram um estudo em 20 mulheres portadoras de leiomioma
uterino, nas quais foram dosados os metais pesados na gordura subcutânea e visceral e 20 sem
leiomioma como grupo controle, tiveram os metais pesados dosados na gordura subcutânea
(mulheres que realizaram lipoaspiração), encontraram no grupo com leiomioma aumento
estatístico significativo para arsênio, chumbo, cádmio e mercúrio na comparação com o grupo
controle, em relação aos metais pesados analisados.
Em decorrência desse processo de industrialização ocorreram diversos desastres
ambientais e contaminações graves do meio ambiente em todo o mundo, oriundas do descuido
humano no manejo dos resíduos formados em toda a cadeia produtiva até a disposição do
produto final ao consumidor, e, no Brasil também aconteceram essas intercorrências, merecendo
destaque o ocorrido na cidade de Santo Amaro no Estado da Bahia, quando em 1960 foi instalada
pela Companhia Brasileira de Chumbo, que pertencia ao grupo Penarrroya Oxide S.A (empresa
francesa), e atualmente Metaleurop S.A., deu início as suas atividades para a produção de
chumbo metálico e encerrando-a após 33 anos, cujas escórias chegaram ao montante de
aproximadamente 490 mil toneladas, composta principalmente por chumbo, cádmio,
contaminando o solo, ar, água, comprometendo a cadeia alimentar destacando-se as verduras,
moluscos e crustáceos, como também o ambiente das moradias e do trabalho (SOUZA, et al,
2012; CÂMARA, et al, 2011).
Diante da exposição crônica ao chumbo e cádmio que a população dessa cidade da Bahia
sofreu, e ainda permanece exposta, objetivou esta pesquisa avaliar a morbidade hospitalar por

Leiomioma uterino em mulheres residentes nessa cidade, ocorrida no ano de 2010, no sentido de
se observar se há interferência ou não na magnitude dessa patologia devido a essa contaminação
ambiental.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa transversal, com base de dados secundário, e abordagem
analítica, quantitativa. A base de dados secundária utilizada foi o Sistema de Informações
Hospitalares (SIH/SUS) do Ministério da Saúde, visando o levantamento de morbidade hospitalar
no ano de 2010, na Lista Morbidade Cid 10 para Leiomioma uterino em mulheres residentes:
Santo Amaro cidade do Estado da Bahia, do Nordeste do Brasil e Brasil.
Foi calculada a proporção de internações hospitalares no SUS por local de residência, por
Leiomioma Uterino em mulheres, tanto para a cidade de Santo Amaro, como para o Nordeste do
Brasil e o Brasil.
A cidade de Santo Amaro é um município com 492,912 Km2, população de 57.800
habitantes (2010) e localiza-se a 100 Km de Salvador, capital do Estado da Bahia, com o setor de
serviços predominante na sua economia (SOUZA et al, 2012).
Para a realização da análise estatística, foi efetuada a padronização da população desse
município, como também a do Nordeste do Brasil com a população do Brasil usada como
referência padrão, com a utilização de duas faixas etárias, abaixo de 40 anos e maior ou igual 40
anos (DATASUS), para melhor adequação da população estudada e em conformidade com as
características da patologia. Foram calculados Odds Ratio (OR) e o Risco Atribuível Porcentual
(RAP), e calculado o Intervalo de Confiança (IC) em 95%. Também foi efetuado o cálculo
estatístico através do χ2 corrigido de Yates (χ2 CY), para um nível de significância de 5% (α=0,05),
com a hipótese H o de que não haveria diferença estatística significativa na morbidade hospitalar
por leiomioma uterino na população de mulheres da cidade de Santo Amaro e na população do
Nordeste do Brasil (PASSOS, et al, 2011; RODRIGUES-JUNIOR, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A prevalência de internação hospitalar de leiomioma uterino por local de residência para
o ano de 2010 no SUS, conforme tabela 1, apresentou a proporção por internações hospitalares
por grupos de causas (tabela 2), 5,15% em Santo Amaro, 1,33% no Nordeste do Brasil e 1,02% no
Brasil do leiomioma uterino em relação à morbidade geral.

Tabela 1 - Morbidade Hospitalar do SUS por Local de Residência no ano de 2010: Lista
Morbidade CID 10 por Leiomioma do Útero.

LOCAL

IDADE ABAIXO 40
ANOS

IDADE ACIMA OU
IGUAL 40 ANOS

TOTAL

SANTO AMARO

19253

49736

68989

NORDESTE

8327

18600

26927

BRASIL

28

47

75

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
Acesso 17.02.2103.
Tabela 2 – Proporção de Internações Hospitalares (SUS) por Grupos de Causas em Mulheres por
Local de Residência em 2010; por Leiomioma Uterino.

LOCAL

MORBIDADE GERAL
EM MULHERES

MORBIDADE POR
LEIOMIOMA UTERINO

PROPORÇÃO

SANTO AMARO

1456

75

5,15%

NORDESTE DO
BRASIL

2011579

26927

1,33%

BRASIL

6732783

68989

1,02%

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
Acesso 17.02.2103.

Após a padronização da população da cidade de Santo Amaro e do Nordeste do Brasil,
conforme a faixa etária utilizada para o leiomioma uterino foi calculado a prevalência para 100
mil mulheres conforme discriminada na tabela 3.

Tabela 3 – Prevalência de Morbidade Hospitalar por Leiomioma Uterino por Local de Residência em
2010 para 100 Mil Mulheres

LOCAL

PREVALÊNCIA POR 100 MIL MULHERES

SANTO AMARO

75

NORDESTE DO BRASIL

28260
Х2CY=59,77 (Х2crítico=3,84)

Com os dados obtidos conforme a tabela 3, o valor calculado para o OR foi de 2,40 e para
o RAP foi de 58,33%, para um IC 95% de 1,91 – 3,01 apresentando diferença estatística
significante desta patologia na morbidade hospitalar da população de Santo Amaro em relação
ao Nordeste do Brasil.
Ao se realizar o teste estatístico do χ2 CY para um nível de significância de 5%, encontrouse o valor do χ2CY de 59,77 maior que 3,84 (valor do α crítico) também com uma diferença
estatística significante para a cidade de Santo Amaro em relação ao Nordeste do Brasil. Conforme
o OR encontrado indicaria que a população feminina desta cidade teria 2,40 vez mais risco de
sofrer de Leiomioma uterino, e que se não tivesse ocorrido a contaminação intensa em seu meio
ambiente provavelmente haveria uma diminuição de 58,33% da prevalência dessa patologia.
Corroborando com a provável participação da contaminação ambiental com a presença
importante dos metais pesados nesta pesquisa da morbidade hospitalar por leiomioma uterino,
em um estudo transversal em uma pesquisa realizada pelo National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES), de 1999 – 2002, por meio de exames físicos e laboratorias,
questionários, os autores Jackson, et al. 2008, realizaram um trabalho em que o fato de postularse a provável ação de estrógenos exógenos na mulher na promoção de mioma uterino e
endometriose, além do que os metais pesados seriam capazes dessa atividade hormonal, e com
essa finalidade avaliaram mulheres com a idade de 25 a 49 anos e que participaram do NHANES
(1999-2002) e que tinham dados sobre a dosagem de metais pesados no sangue totalizando 1422
mulheres para o estudo de leiomiomas, foram encontradas 114 portadoras e 1308 não
portadoras, encontrando-se diferença estatística significativa para concentração de chumbo no
sangue nas portadoras de leiomioma em relação às não portadoras.
CONCLUSÃO
Os resultados apresentados nesta pesquisa devem ser analisados cuidadosamente, pois
outros fatores não só devido à contaminação ambiental podem interferir na promoção dessa
patologia, por tratar-se de uma pesquisa de dados secundários, não foram avaliados hábitos de
vida (como o tabagismo, uso de álcool), tempo de residência na localidade, uso de
medicamentos, etnia dentre outros, além de ser uma cidade com baixa população.

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi constatado que a prevalência é elevada
do Leiomioma uterino na população feminina da cidade de Santo Amaro, com diferença
estatística significativa, implicam em medidas que contemplem uma melhora na qualidade de
vida e equidade social e o mais rápido possível sejam incrementadas, pois a patologia em
questão compromete sensivelmente a saúde da mulher afetando sua vida econômica, social,
emocional, familiar, assim como a sua interação com a sociedade em que vive. Ressalta-se que
Programa Saúde da Família contribui no item prevenção, diagnóstico e tratamento, no momento
que ele prioriza a saúde da mulher, buscando um diagnóstico mais preciso com a realização de
exames complementares de biomarcadores para os contaminantes ambientais foco desta
pesquisa. A recuperação do ambiente é considerada também uma efetiva ação, objetivando a
eliminação máxima dos metais pesados, com a participação de diferentes esferas de governança,
assim como também pela sociedade civil organizada.
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RESUMO
O presente artigo traz informações referentes à
pesquisa em andamento, cuja problemática trata sobre
respostas psicossomáticas com enfoque no estresse em
docentes das séries iniciais, em uma unidade escolar no
município de Boa Ventura, localizado no sertão
paraibano, desencadeadas em função das condições em
que o trabalho é realizado. O presente estudo tem como
objetivos conceituar respostas psicossomáticas,
identificar as causas presentes no ambiente de trabalho
docente que possam gerar essas respostas
psicossomáticas, bem como suas consequências sobre o
organismo, e ainda, propor medidas para minimizar ou

prevenir tais manifestações. A fase de estudos
bibliográficos está em pleno andamento e a intervenção
junto aos professores está sendo organizada para a
etapa subsequente. Tendo em vista que o estresse faz
parte do cotidiano laboral do professor, e por ser
altamente prejudicial à sua saúde, podendo trazer
problemas de ordem física, psicológica ou social, precisa
ser minuciosamente estudado e avaliado para se
verificar tais questões, buscando como finalidade
proporcionar ao docente bem estar, bem como
satisfação laboral, a partir de condições de trabalho
saudáveis e seguras.

PALAVRAS-CHAVE: DOCENTES, RESPOSTAS PSICOSSOMÁTICAS, ESTRESSE, CONDIÇÕES LABORAIS, SAÚDE.

PSYCHOSOMATIC RESPONSES IN TEACHERS OF INITIAL SERIES FROM PARAIBA’S BACKLANDS
ABSTRACT
This article provides information related to investigation
in progress, whose problematic is about psychosomatic
responses focusing in stress in teachers of the lower
grades in a school unit in the municipality Boa Ventura,
located in Paraiba’s backlands, triggered depending on
the conditions under which the work is performed. This
study aims to conceptualize psychosomatic responses,
identify the causes present in the teacher’s work who
can generate these psychosomatic responses and its
effects on the body, and also propose measures to

minimize or prevent such responses. The phase of
bibliographic studies is in full swing and intervention
with teachers is being organized for the subsequent
step. Given that stress is part of everyday work of the
teacher, and to be highly detrimental to your health and
may cause problems of physical, psychological or social
order, it must be carefully studied and evaluated to
verify such issues, offering both the teachers well-being
and job satisfaction, as well as healthy and safe
conditions.

KEYWORDS: TEACHERS, PSYCHOSOMATIC RESPONSES, STRESS, WORKING CONDITIONS, HEALTH.

RESPOSTAS PSICOSSOMÁTICAS EM DOCENTES DAS SÉRIES INICIAIS DO SERTÃO PARAIBANO
INTRODUÇÃO
O ser humano é formado por características biológicas, psicológicas e sociais. As
propriedades biológicas referem-se às características genéticas as quais são inerentes ao ser
humano desde o seu nascimento ou que vão sendo adquiridas no decorrer da vida, como por
exemplo, o crescimento, a vulnerabilidade a doenças. Os atributos psicológicos referem-se aos
processos emocionais e racionais os quais formam a personalidade (gosto, percepções) ou o
posicionamento diante das pessoas e dos fatos cotidianos. Já os predicados sociais referem-se às
concepções, valores, papel na família, no ambiente laboral e em sociedade, enfim, o convívio de
maneira geral.
Todas essas características que constituem o ser humano precisam estar em harmonia,
em equilíbrio, pois caso isso não ocorra há a possibilidade do surgimento de respostas
psicossomáticas, que aparecem exatamente quando há o desequilíbrio em qualquer um desses
aspectos biopsicossociais.
As respostas psicossomáticas são sinais de aviso e diagnóstico para identificar problemas
relativos à vida, especialmente no que tange ao trabalho. São influenciadas pelas condições em
que vivem os indivíduos, pelas suas inúmeras atribuições, bem como pelas características
ergonômicas do ambiente, as quais precisam estar adaptadas às características anatômicas e
fisiológicas do trabalhador, proporcionando-lhes com isso saúde e segurança no trabalho
(LIMONGI-FRANÇA, 2008).
Muitas vezes, essas respostas não se manifestam por meio da doença propriamente dita,
mas por meio de mudanças no funcionamento do corpo, como aceleração dos batimentos
cardíacos, dores no estômago. Dessa forma, seja por meio de dores no corpo, perturbações
psicológicas, ou pela própria doença, essas respostas psicossomáticas acabam interferindo na
homeostase do organismo, ou seja, alterando seu funcionamento adequado, causando assim
mudanças significativas na produtividade e consequentemente no rendimento do profissional.
O professor tem como ofício mediar a produção de conhecimento a partir da explanação
de assuntos da ciência e do dia a dia. É um profissional de suma importância para o
desenvolvimento do país, pois pelas suas mãos, os estudantes abrem seus horizontes, em busca
de atingir seus objetivos. Ele ainda tem a missão de despertar no discente a curiosidade de
continuamente querer adquirir mais conhecimento, não apenas o conhecimento teórico, mas
também o conhecimento de si mesmo e da conscientização de seu papel de cidadão na
sociedade. Portanto, é papel do professor formar cidadãos que saibam tomar decisões acertadas,
que saibam ser responsáveis, otimistas, que acreditem que a mudança é possível a partir do
conhecimento. Apesar dessa importância evidente, sabe-se que a atividade é árdua, dificultosa e
pouco valorizada.
Diante de tal importância e pensando nas dificuldades inerentes à profissão docente,
torna-se necessário identificar os diversos riscos aos quais esses profissionais estão expostos.
Dentre os principais riscos pode-se citar o cansaço mental devido às inúmeras atividades
inerentes à sua profissão, pois o professor não trabalha apenas na instituição onde ensina, mas
também em casa há todo um planejamento, correções de atividades, sem falar das outras

atribuições correlatas à vida. Outro risco evidente são os conflitos entre professores e discentes,
ou entre professores e diretores, além de problemas na voz, pressão psicológica, sobrecarga de
trabalho, pouco tempo para si, frustrações com a profissão, enfim todos esses fatores podem
desencadear respostas psicossomáticas.
Lipp et al (1991, apud PACANARO & SANTOS, 2007) definem o estresse como sendo um
conjunto de reações desencadeadas quando algo amedronta, irrita, excita ou deixa
extremamente feliz. Com isso, observa-se que o estresse não está presente apenas em situações
consideradas negativas, mas em qualquer situação que cause um desequilíbrio das funções do
corpo, ou seja, quebre sua homeostase (correto funcionamento), porém ele só será manifesto
caso haja uma predisposição do indivíduo para tal.
O estudo sobre o estresse permite dividi-lo em três fases. A primeira, chamada de fase de
alarme, se caracteriza como o próprio nome já diz, como uma fase de alerta, na qual o corpo
tenta manter seu funcionamento a fim de minimizar as reações advindas com o estresse. Essa é a
fase considerada saudável, pois os sintomas não são tão frequentes quanto na segunda,
conhecida como fase de resistência, na qual os sinais de estresse aparecem com mais frequência.
A terceira fase, conhecida como fase de exaustão, é considerada mais grave e difícil de reverter,
pois há nesta etapa grandes reações de sobrecarga do organismo o qual pode desenvolver
depressão ou até mesmo levar o indivíduo a morte.
O estresse está presente na rotina diária do professor, e por ser altamente prejudicial à
sua saúde, podendo trazer problemas de ordem física, psicológica ou social, deve ser
minuciosamente estudado e avaliado com o intuito de se observar as causas que podem
desencadeá-lo bem como suas consequências. Pensando em tais fatores, observa-se a
necessidade da realização de estudos sobre o tema, objetivando a análise dessas questões que
estão cada dia mais frequentes e preocupantes. Afinal de contas, um profissional precisa de
condições ambientais favoráveis para boa execução de suas atividades, sem comprometer sua
saúde física e mental.
Em virtude disso, o estudo sobre o estresse entre as principais respostas psicossomáticas
que atingem os docentes faz-se importante, uma vez que afeta significativamente a prática de
ensino, assim como interfere na qualidade da educação, pois um professor estressado,
desmotivado, esgotado, em decorrência de suas condições laborais, não irá desempenhar o seu
melhor papel como educador. Tal realidade é preocupante para a educação do país como um
todo, pois ela será limitada, restritiva. Caso isso continue acontecendo, a tendência é que se
acentue a cada dia, aumentando assim os problemas educacionais e ainda os problemas
relacionados à saúde desses profissionais.
Além disso, o presente estudo permite ao professor tomar conhecimento a cerca de
alguns riscos aos quais estão expostos e de que maneira eles podem afetar sua vida em todos os
aspectos (biológicos, psicológicos e sociais).
Este estudo, portanto, insere-se no plano de trabalho do projeto de pesquisa “Estudo das
respostas psicossomáticas em profissionais da educação fundamental I no município de Boa
Ventura – PB”, desenvolvido no Campus Patos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba (IFPB), com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica e Tecnológica (PIBICT) da instituição. O projeto tem como objetivo analisar causas e
consequências de respostas psicossomáticas, focando principalmente o estresse, em professores

do ensino fundamental I, e a partir dessa constatação, propor medidas para se minimizar e
prevenir tais efeitos nesses profissionais. O presente artigo pretende apresentar, na sequência, o
desenvolvimento desta pesquisa.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa e qualitativa. O estudo está
sendo realizado no sertão paraibano na cidade de Boa Ventura que possui aproximadamente
uma área de 170 km², com uma população de 5.608 habitantes (BRASIL, 2013). O projeto de
pesquisa, objeto deste artigo, foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
(CEP) do IFPB pelo parecer consubstanciado n. 556.722.
A população do estudo em andamento é composta pelos professores do ensino
fundamental de escola pública de educação básica da referida cidade. A amostra é formada por
professores do ensino fundamental I que consintam em participar da pesquisa por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse público está sendo
contatado para produzir dados e informações do estudo por meio de um questionário e de
entrevistas semiestruturadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A etapa de intervenção junto aos professores por meio de questionários e entrevistas
semiestruturada está sendo preparada para execução subsequente. No entanto, desde já, a
partir de estudos bibliográficos e observações realizadas, pode-se inferir que o estresse atinge
profundamente os docentes, trazendo-lhes problemas de ordem física, psíquica e social.
Pesquisas mostram que profissionais que lidam diretamente com o ser humano têm uma
maior probabilidade de se tornarem estressadas (KING, 2002, apud PINNOTI, 2005-06).
O professor, por sua vez, devido ao constante contato com estudantes, pais, direção e
comunidade demonstra perfeitamente essa questão, pois além de suas obrigações como ensinar
o estudante a ler e escrever, corrigir provas, planejar aulas, reunir-se com a direção, ele ainda age
muitas vezes como pais, afinal, atualmente, convive-se com uma crise de valores na sociedade, a
qual resulta na existência de discentes que não trazem de sua educação familiar noções básicas
de respeito e convívio social. Com isso, fica a cargo do professor ensinar algo que deveria ser
primordial desde o ambiente familiar.
As novas tecnologias também exigem do professor um maior aprofundamento em sua
metodologia, conteúdos, bem como em sua maneira de administrá-los. Esse fator pode também
gerar uma tensão nesse profissional, pois demanda que o docente esteja constantemente se
atualizando, o que implica muito esforço, dedicação e tempo.
Polato (2008, apud Bettiol, 2010) afirma que os professores passam 59 horas por semana
em atividades relacionadas ao trabalho, sendo que 50% desse tempo em sala de aula. Além
disso, revela que metade deles tem menos de 06 horas por semana de lazer.
Essa situação é extremamente preocupante, afinal, um professor que não tem um tempo
razoável para descansar não irá desempenhar o seu melhor, pois estará esgotado, desmotivado,

muito cansado, características essas que trazem inúmeros prejuízos tanto para o docente quanto
para a educação do país como um todo que terá um grande déficit.
Executar outras tarefas durante o curso da ação principal, atender ao estudante
individualmente, controlar a turma coletivamente e preencher múltiplos instrumentos e
formulários de controle são dimensões das condições de trabalho docente que implicam atuar
constantemente com urgência. Situações de sobreposição de tarefas podem explicar o cansaço
físico, vocal e mental do docente.
Isso só comprova que atualmente, o trabalho docente tem se revelado como uma
atividade intensa e desgastante, com reflexos negativos sobre a saúde e a qualidade de vida dos
professores. O trabalho docente está classificado em função da relação entre o nível de exigência
das tarefas e o controle exercido pelo próprio indivíduo sobre as atividades. A maioria dos
professores com complicações de saúde tem o seu trabalho caracterizado como ativo e de alta
exigência (NÓBREGA, 2013).
Reinhold (1996) efetuou uma investigação para se conhecer quais os fatores estressores
presentes no trabalho dos professores brasileiros. O resultado revelou que as fontes de estresse
mais comuns são: preocupação com o desenvolvimento acadêmico e sócio emocional do
estudante; insatisfação com o salário; condições pedagógicas adversas; trabalhar com estudantes
desinteressados pelas atividades de classe; dificuldades de contato mais pessoal em classes
grandes; indisciplina dos estudantes mal educados e desrespeitosos; adequação profissional;
necessidade de faltas abonadas; sentir pouco apoio dos pais para resolver problemas de
disciplina; trabalhar com classes nas quais as capacidades dos estudantes são muito
heterogêneas; ter estudantes que faltam muito às aulas e sentir que a carreira do magistério está
desvalorizada, sem possibilidade de progredir.
Os efeitos negativos que as condições de trabalho exercem sobre a saúde do professor
podem ser ilustrados reconhecendo as elevadas taxas de absenteísmo-doença e de
aposentadoria antecipada por problemas de saúde observados na categoria. Uma importante
proporção de professores se aposenta antecipadamente por estarem inaptos para o trabalho. As
principais causas são as doenças mentais, sintomas ou distúrbios osteomusculares, as doenças
cardiovasculares e circulatórias e o câncer (NÓBREGA, 2013).
Referindo-se a fatores adoecedores que afetam os docentes, Assunção e Oliveira (2009)
esclarecem os tipos de transtornos psíquicos relacionados ao trabalho. Em sua maioria, estão
presentes quadros depressivos, nervosismo, abuso de bebidas alcoólicas, sintomas físicos sem
explicação e cansaço mental, com sérias consequências para o desempenho profissional e
impacto cada vez mais forte na função familiar, além de serem responsáveis por elevados custos
sociais.
É notório que os transtornos psíquicos estão relacionados aos fatores estressores
existentes no ambiente escolar. Estudo mostrou que a profissão de ensinar é altamente
estressante (ASSUNÇÃO & OLIVEIRA, 2009). Aproximadamente um terço dos professores
pesquisados apresentou sinais de estresse e Burnout entre os principais problemas de saúde. O
estudo ainda identifica cinco categorias que agrupam os fatores potencialmente estressantes no
ambiente ocupacional da escola: a) falta de apoio administrativo (percebem que o diretor tem
pouca consideração pelos problemas da sala de aula); b) a relação com os estudantes
(sentimento de incapacidade para motivar ou controlar os discentes); c) a relação com os colegas

(percebem animosidade na relação com os colegas e distribuição desigual das tarefas entre os
pares); d) excesso de trabalho (percebem excesso de expectativa da gestão quanto ao volume de
tarefas a serem realizadas por eles); e, e) insegurança financeira (salários inadequados e
discrepantes em face do grau de responsabilidade da sua missão).
No Brasil, tem-se evidenciado os seguintes fatores nas últimas décadas, relacionados ao
desencadeamento de estresse em docentes: a) mau comportamento do estudante; b) relações
debilitadas com os colegas, diretores e familiares dos discentes; c) pressão temporal; d) perda do
reconhecimento da profissão; e, e) carga de trabalho extensiva (ASSUNÇÃO & OLIVEIRA, 2009).
Percebe-se, portanto que ambientes laborais que apresentam espaço insuficiente,
sobrecarga de atividades, falta de recursos, turmas numerosas, estudantes desobedientes, pais
descompromissados com a educação dos filhos, governos negligentes, baixos salários,
desvalorização profissional, tendem a gerar insatisfação nesse profissional e consequentemente
contribuem para o surgimento de problemas de saúde física e mental/psicológica relacionada a
essas condições inadequadas de trabalho.
Um outro agravante para a situação de trabalho do professor em muitas escolas é a
violência. Hoje, muitos discentes não respeitam seus mestres, atitude totalmente contrária ao
que se observava em décadas anteriores, em que o professor era temido e respeitado. Em nossos
dias, talvez, isso não seja tão notável por causa da desvalorização moral por parte da sociedade,
que tem visivelmente diminuída a preocupação em educar sob bons modos comportamentais.
Esse mau comportamento dos estudantes reflete na sala de aula, no sentido de os alunos
desobedecerem ao professor, o qual pode com isso, perder sua autoridade e autonomia em sala,
o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem, sendo esse, mais um fator estressante na
atividade do professor.
O amor ao estudo por parte de muitos discentes, ressalvando as poucas exceções, tem se
perdido. Atualmente não se observa com muita frequência, estudantes que chegam ao colégio
no horário certo, trazendo o devido material, com a tarefa pronta, que demonstre prazer e
satisfação em querer aprender algo novo a cada instante, discentes que respeitem, amem e
admirem seus mestres, tomando-os como exemplo.
Pelo contrário, hoje o que se vê, na maior parte da realidade da educação pública, são
estudantes desobedientes, desinteressados, violentos e sem perspectiva de vida, o que é
lastimável para a educação do país, sendo também mais um problema desencadeador de
estresse no professor, que se vê acuado, desmotivado, decepcionado diante de tal situação, pois
um bom profissional não mede esforços para conseguir atingir seus objetivos, mas em meio a um
cenário tão difícil torna-se complicado atingir uma satisfação laboral.
CONCLUSÃO
De fato, um ambiente de trabalho em precárias condições de ensino, com falta de
treinamentos específicos, de material suficiente, de uma logística adequada, bem como de uma
atuação governamental eficiente, somadas às preocupações com a família, os filhos, a casa, o
relacionamento com os pais de estudantes e as inúmeras pressões do cotidiano, se tornam
indicadores que favorecem o desenvolvimento do estresse em docentes.

Percebe-se que a realidade é preocupante. Afinal, o trabalho deve ser satisfatório, uma
atividade que proporcione alegria, prazer e satisfação, em vez de sofrimento psíquico, que por
sua vez, afeta as condições biológicas, trazendo ao indivíduo problemas de ordem física, psíquica
ou social, e caso, uma delas seja afetada, consequentemente as outras também serão atingidas,
resultando assim, em problemas ainda maiores.
Além da prevenção, faz-se necessário, estudos sobre como controlar e combater o
estresse. Para isso, precisa-se avaliar criteriosamente os agentes estressores presentes na rotina
laboral do professor e a partir dessa constatação, estabelecer mudanças nas condições do
ambiente, como por exemplo, reduzir a carga horária, bem como o ritmo de trabalho, permitindo
que o professor tenha mais tempo para si, oferecer um espaço de trabalho que seja suficiente,
bem como os recursos necessários para o adequado desenvolvimento laboral desses
profissionais, além disso, pagar o que lhe é devido e ainda obter o reconhecimento tão merecido
e esperado por tantos professores.
Ademais, os discentes também precisam dar sua parcela de contribuição, colaborando no
processo de ensino e aprendizagem, assim como os pais devem auxiliar seus filhos nesta tarefa.
O poder público é outro ator que precisa estar engajado com o propósito de buscar soluções para
se reduzir, e se possível, eliminar, o estresse no ambiente laboral, atitude essa que trará
inúmeros benefícios ao professor e consequentemente à educação pública do país.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise da
distribuição do dengue no município de Canindé –
Ceará. Os dados dos casos de dengue foram coletados
junto á secretaria Municipal de Saúde de Canindé dos
anos 2012 e 2013. A análise exploratória mostrou que os
bairros de alta incidência de dengue coincidiram com os

bairros mais populosos da cidade. A ocorrência de
distribuição da dengue mostrou ainda que os mais
infectados foram individuos do sexo feminino.
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SPATIAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF DENGUE IN THE MUNICIPALITY OF CANINDE CEARÁ
ABSTRACT
This work aims to conduct an analysis of the distribution
of dengue in the municipality of Caninde - Ceará. The
data of dengue cases were collected from the Municipal
Health Caninde the years 2012 and 2013. Exploratory
analysis showed that neighborhoods with high incidence

KEY-WORDS: Dengue. Distribution. Infected

of dengue fever coincided with the most populous city
neighborhoods. The occurrence distribution of dengue
also showed that more people were infected is female.

INTRODUÇÃO
A dengue é a arbovirose mais distribuída entre os seres humanos, sua transmissão é feita pelo
mosquito Aedes Aegypti (Cordeiro, 2008). Nas últimas décadas, a dengue tornou-se um grave
problema, não apenas de saúde pública, mas também econômico e social para os países
localizados nas regiões tropicais e subtropicais que abrigam o vetor (CORDEIRO, 2008).
A presença do Aedes aegypti no Brasil e, em particular na Região Nordeste, foi alvo de grande
preocupação no passado devido aos episódios de febre amarela urbana. Foi desencadeada uma
intensa campanha para erradicação do mosquito, de modo que o país em 1956 foi declarado livre
do Aedes aegypti (CORDEIRO, 2008). Entretanto, em 1967, o Aedes aegypti foi reintroduzido no
Brasil, na Região Norte (CORDEIRO, 2008).
Essa arbovirose é caracterizada como uma doença infecciosa causada por um vírus de genoma
RNA, do qual são conhecidos quatro sorotipos (DEN-1; DEN-2; DEN-3; DEN-4). Classifica-se
clinicamente nas seguintes formas principais: febre de dengue (FD) também chamada de dengue
clássico, febre hemorrágica da dengue (FHD) e síndrome de choque por dengue (FHD/SCD)
(TORRES, 2008).
Nas últimas décadas tem aumentado muito a incidência de dengue no mundo. Mais de 2,5
bilhões de pessoas-mais de 40% da população do mundo estão em risco de dengue. A OMS
estima que a cada ano haja entre 50 milhões e 100 milhões de infecções pelo vírus da dengue no
mundo (World Health Organization, 2013).
O aumento de ocorrência da dengue tem se constituído em um crescente objeto de preocupação
para a sociedade e, em especial, para as autoridades de saúde, em razão das dificuldades
enfrentadas para o controle das epidemias produzidas por esse vírus e pela necessidade de
ampliação da capacidade instalada dos serviços de saúde para atendimento aos indivíduos
acometidos com formas graves (BARRETO; TEXEIRA, 2008).
O presente estudo tem como objetivo analisar a distribuição dos casos de dengue no município
de Canindé-ce.

METODOLOGIA
Área de Estudo
A área de estudo abrange alguns bairros localizados no município de Canindé-CE. (Latitudes 4º
21’ 32’’e as Longitudes 39º 18’ 42’’). O município está situado na região Nordeste do Brasil, e
possui 74.473 habitantes (IBGE, 2010).
A cidade apresenta clima Tropical Quente Semi-árido e Tropical Quente Semi-árido Brando com
temperaturas médias anuais de 26º a 28ºC e volume pluviométrico acumulado anual de
756,1mm. O relevo da cidade é caracterizado por Maciços Residuais e Depressões Sertanejas.
(IPECE, 2009).
População do estudo
O total da amostra no ano de 2012 foi de 191 sendo, 118 do sexo feminino e 73 do sexo
masculino, no ano seguinte o número total dos casos foram de 223, sendo que 150 foram do
sexo feminino e 73 do sexo masculino.
Coleta de dados
Nesse estudo foram utilizados como bases de dados: os casos notificados de dengue
comprovados por laboratórios. Os dados foram fornecidos pela Secretária Municipal de Saúde de
Canindé – CE.
Os dados epidemiológicos compreenderam os casos ocorridos nos períodos entre Janeiro de
2012 (período endêmico) a Julho de 2012(período epidêmico) e Janeiro de 2013 a Julho de 2013.
Tipo de estudo
O tipo de estudo foi o longitudinal. Teve um acompanhamento durante os dois anos.
Análise estatística
Todos os casos da doença foram colocados numa planilha do Excel e em seguidas tabulados e
transformados em gráficos de colunas.
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Gráfico 01. Número dividido por gênero dos individuos
que contraíram dengue em 2012 e 2013 na cidade de
Canindé-CE.
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Gráfico 2. Número de casos confirmados da dengue por bairros
em Canindé-CE no ano de 2012.
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Gráfico 3. Número de casos confirmados da dengue por
bairros em Canindé-CE no ano de 2013.

Figura 1: Mapa da distribuição do dengue nos bairros com maior índice de infectados nos anos de 2012
e 2013 de Canindé- CE.

DISCUSSÃO
Os resultados mostram que tanto no ano de 2012 quanto em 2013 à prevalência do
gênero que contraiu dengue foi o feminino, isso mantém relação com o fato das mulheres
permanecerem mais tempo nas suas residências, e este é o local mais propício para o
desenvolvimento do mosquito. No ano de 2012 a quantidade de infectados com o vírus do
dengue do gênero feminino foram 118 e do masculino 73. No ano seguinte o gênero feminino
teve um aumento de aproximadamente 27%, passando a apresentar 150 casos, enquanto o
gênero masculino continuou com a mesma quantidade de 73 infectados.
Um estudo realizado em Pernambuco mostrou que dos 612 casos de dengue hemorrágica
confirmados no período de 1996 a 2006, 236 casos (38,6%) eram do sexo masculino e 376 casos
(61,4%) pertenciam ao sexo feminino; representando a razão de 1,6 caso feminino para 1 caso
masculino (CORDEIRO, 2008). Em Canindé também foi analisados que indivíduos do sexo
feminino estão mais susceptíveis ao vírus.
No munícipio de Canindé os bairros mais afetados no ano de 2012 foram os seguintes
bairros: Santa Clara, Alto Guaramiranga e o Centro da Cidade, totalizando 51,7% dos casos no
ano, já em 2013 os bairros mais atingidos foram Alto Guaramiranga, a Zona Rural e Centro
perfazendo um total de 62,3% dos casos, demonstrando que a disseminação da doença se alastra
por locais com maior densidade populacional, que no caso são o Centro e Alto Guaramiranga e
também em locais com defasagem no controle do mosquito transmissor sendo mais visível em
bairros como Santa Clara e a Zona Rural.
“supõem a relação positiva entre incidência e densidade populacional, coleta de lixo e
esgotamento sanitário, mas não encontram relação estatisticamente significativa entre dengue e
abastecimento de água.” (COSTA; NATAL 1998)
Uma pesquisa constatou que a proliferação da dengue na cidade do Rio de Janeiro na divisão por
setores censitários se dava de forma heterogênea em relação às condições socioeconômicas,
existindo diferenças na distribuição espacial e temporal do risco de ocorrência da dengue
(FLAUZINO, 2009).
Em Canindé este fato também é presente já que há variação do número de casos entre os bairros
e ainda ocorre em setores socioeconômicos diferentes, revelando que o mosquito está presente
em todas as localidades da cidade em maior ou menor frequência.

CONCLUSÃO
Dentro da limitação desse estudo, foi demonstrado que o sexo feminino possui maior índice de
contaminação do vírus em relação ao sexo masculino que pode ser analisado tanto no ano de
2012 quanto 2013 e as médias entre as idades foram de 31 a 32 anos respectivamente.
Quanto à distribuição espacial dos casos de dengue, o que se pode notar foi o fato de que nos
anos de 2012 e 2013 os três bairros que apresentou o maior índice de infectados foram os
bairros mais populosos, levantando outro dado importante que dois bairros são reincidentes
dentre os três que foram mencionados como os mais elevados índices de infectados (Figura1).
Os dados sugerem que novos estudos deverão ser feitos para uma melhor análise dos casos que
possivelmente surgirão. Dados maiores e pesquisas futuras serão necessários para continuidade
do estudo.
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RESUMO
Os raios X foram descobertos em 8 de novembro de
1895 pelo físico alemão Wilhelm Konrad Roentgen, e
semanas após a sua descoberta, jornais já publicavam
artigos descrevendo os efeitos dos misteriosos raios em
pacientes e trabalhadores. O objetivo desse trabalho é
mostrar a dose de exposição nos pacientes e operadores
em exames radiológicos convencionais e o quanto é
prejudicial à saúde a alta dose de radiação liberada
pelos aparelhos de raios X. A metodologia baseou-se em
pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos e
sites eletrônicos. Para a elaboração do trabalho, foram
utilizados critérios que falassem sobre a temática em si
por completa, como por exemplo: Doses de radiação em
pacientes, operadores e proteção radiológica.
Exposições à radiação que são consideradas perigosas à
saúde: são as radiações ionizantes elas podem ser

eletromagnéticas, tais como os Raios-X, utilizados nos
equipamentos de radiodiagnóstico, ou gama, que é
empregada em Medicina Nuclear. Algumas aplicações
terapêuticas utilizam feixes de partículas como exemplo
o tratamento de câncer de tireóide feito com partículas
beta.
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DOSE EXPOSURE IN RADIOLOGICAL EXAMINATIONS ABSORBED BY PATIENTS AND WORKERS
ABSTRACT
X-rays were discovered on November 8, 1895 by the
German physicist Wilhelm Konrad Roentgen , and weeks
after its discovery, the newspapers have been publishing
articles describing the effects of mysterious rays on
patients and workers. The aim of this work is to show
the exposure dose for patients and operators in
conventional radiological examinations and how much is
harmful high dose of radiation released by the X-ray
apparatus The methodology was based on literature
searches in books, scientific articles and Sourcing sites .

KEY-WORDS: exposure, radiation, risk, worker, patients

Radiation doses to patients, operators and radiation
protection: For the preparation of work, criteria
utterance on the subject by itself complete, such as
were used. Radiation exposure that are considered
hazardous to health: they are the ionizing radiation can
be electromagnetic, such as X - rays, used in diagnostic
radiology equipment, or range, which is used in nuclear
medicine. Some therapeutic applications using particle
beams such as the treatment of thyroid cancer done
with beta particles.

DOSE DE EXPOSIÇÃO EM EXAMES RADIOLÓGICOS ABSORVIDAS POR PACIENTES E
TRABALHADORES
INTRODUÇÃO
Os raios X foram descobertos em 8 de novembro de 1895 pelo físico alemão Wilhelm
Konrad Roentgen, e semanas após a sua descoberta, jornais já publicavam artigos descrevendo
os efeitos dos misteriosos raios em pacientes e trabalhadores. Surgiram dessa forma as primeiras
pesquisas relacionadas aos efeitos da radiação X à saúde, demonstrando a preocupação de parte
dos cientistas do final do século passado com as consequências da utilização dos raios X. As
técnicas radiográficas utilizadas nos primórdios da Radiologia Diagnóstica apresentavam tempos
de exposição que poderiam chegar a 40 ou 45 minutos (SCHMIDT & PAULA, 2011).
O período entre 1928 e 1934 foi marcado pela fundação da ICRP (International
Commission on Radiation Protection) durante o Segundo Congresso Internacional de Radiologia
em Estolcomo (1928). A partir de então, esta Comissão passou a definir os limites e as principais
diretrizes de radioproteção que vêm sendo seguidas pela maior parte dos países do mundo
(CARROL, 1993).
Em radiologia diagnóstica, é essencial que, nas salas onde se encontram instalados
equipamentos de raios X, exista uma proteção radiológica adequada aos trabalhadores e ao
público externo, entretanto, em estudos recentes foi verificado que as barreiras de proteção da
sala radiológica podem contribuir com o aumento da dose absorvida por pacientes e pessoal
clinico interno à sala, devido ao retroespalhamento dos raios X pelos materiais que as compõem
(SOUSA & LANÇA, 2013).
Estudos realizados pelo menos por cinco pesquisadores publicaram nos últimos anos na
revista científica "Radiologia Brasileira", que reúnem dados de hospitais de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas, Paraná e Pernambuco constataram que pacientes brasileiros estão sendo
expostas sem necessidade à radiação em exames de raios-X e tomografias, as razões vão desde
um maior número de exames feitos sem necessidade a equipamentos radiológicos descalibrados
e funcionários mal treinados sobre a dose de radiação mais adequada (COLLUCCI, 2014).
O problema é global e afeta principalmente países com níveis elevados de tratamento de
saúde, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado em Genebra. São
feitos 3,6 bilhões de radiografias anuais no mundo Em muitos países, a exposição radiológica
médica já supera os casos de exposição por fontes naturais (radiação solar, por exemplo). O
Brasil segue a mesma tendência de aumento, mas não há estatísticas sobre o nível de exposição
radiológica a que o paciente é exposto durante os exames segundo radiologistas e físicos. Os
poucos estudos referem-se a serviços de saúde isolados e usam diferentes metodologias. Cada
perfil de paciente (gordo, magro) exige uma dose diferente de radiação. Mas muitos serviços
adotam protocolos de doses altas porque, quanto maior a dose, melhor é a imagem (COLLUCCI,
2014).
O CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) acaba de criar sua primeira comissão de
radioproteção, que vai elaborar diretrizes sobre o nível radiológico adequado em diferentes

exames de imagem. De acordo com a CBR, é preciso difundir entre os médicos e a população que
os exames que envolvem radiação ionizante só devem ser pedidos em caso de real necessidade.
O objetivo desse trabalho é mostrar a dose de exposição nos pacientes e operadores em
exames radiológicos convencionais e o quanto é prejudicial à saúde a alta dose de radiação
liberada pelos aparelhos de raios X, como por exemplo, a queda excessiva do cabelo, câncer,
queimadura de primeiro a terceiro grau, etc.
METODOLOGIA
O presente trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos e
sites eletrônicos com intuito de usar o máximo de informações para esclarecer o assunto
abordado.
Para a elaboração do trabalho, foram utilizados critérios que falassem sobre a temática
em si por completa, como por exemplo: Doses de radiação em pacientes, operadores e proteção
radiológica.
Na base de dados da SCIELO/BIREME não foram encontrados trabalhos científicos via
descritores com os termos “exames radiológicos convencionais dose de exposição”. Porém, com
o descritor “dose de exposição” foram encontradas algumas referencias, mais sendo necessária
redefinir a pesquisa.
Com o termo “dose de exposição na radiologia convencional” na base de dados de sites
eletrônicos foram encontrados alguns sites. Em posse de artigos e alguns sites eletrônicos
selecionados e dentre as referencias que neles continham foram realizado uma revisão e
colocado à discussão a temática proposta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dose ionizante de radiações de exames radiológicos:
A imagem abaixo (Figura 1) representa os níveis de radiações ionizantes que são liberadas
no corpo dos pacientes, devido alguns tipos de exames.

Figura 1 – Dose que cada parte do corpo recebe (Fonte: Editoria de Arte/Folhapress)
AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), coleta dados no país sobre as doses de
radiação recebidas por pacientes em mamografias, radiologias pediátricas, de tórax e
intervencionistas. A exposição a níveis altos de radiação pode causar de lesões graves
(queimadura e queda de cabelo) à morte. Mas isso dificilmente ocorre em um exame radiológico.
Os feitos estocásticos é outra possibilidade em que a probabilidade de ocorrência de um
câncer, por exemplo, é proporcional à dose de radiação recebida. Esses efeitos que constam na
literatura internacional foram calculados a partir de dados obtidos com a população sobrevivente
de Hiroshima.
A portaria MS/SVS nº 453 ANVISA do Ministério da Saúde estabelece os níveis máximos
de exposição à radiação para profissionais de saúde, mas exclui pacientes que passam por
procedimentos radiológicos por não existir um limite.
A tomografia computadorizada é hoje o exame que emite mais radiação ionizante devido
aos grandes avanços da medicina. Os especialistas afirmam que, na indicação da tomografia, o

médico deve sempre avaliar a relação custo/benefício (COLLUCCI, 2014)
Proteção Radiológica:
Exposições à radiação que são consideradas perigosas à saúde: são as radiações
ionizantes elas podem ser eletromagnéticas, tais como os Raios-X, utilizados nos equipamentos
de radiodiagnóstico, ou gama, que é empregada em Medicina Nuclear. Algumas aplicações
terapêuticas utilizam feixes de partículas como exemplo o tratamento de câncer de tireóide feito
com partículas beta (COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 2012).
Quando as radiações são utilizadas em baixas doses de radiação, não apresentam riscos
para a saúde dos pacientes e dos operadores. Por outro lado, o aumento excessivo da dose de
radiação e da energia do feixe aumenta também o risco, principalmente para pacientes
pediátricos, dez vezes mais sensíveis à radiação em comparação com um paciente adulto.
Pacientes pediátricos submetidos à tomografia com protocolos similares aos utilizados em
adultos podem ter aumentado o risco de efeitos deletérios. Porém, é importante ressaltar que a
realização de tomografia em crianças com baixas doses não compromete o diagnóstico,
aumentando-se apenas o ruído da imagem, com baixos riscos.
Em termos de riscos a saúde, não se recomenda realizar procedimentos com radiação em
mulheres em período gestacional. O risco é maior para o feto no primeiro trimestre. Caso haja
urgência na realização de procedimentos em mulheres grávidas, existem formas de alternativas
de proteção, porém o médico radiologista deverá ser consultado antes da realização do exame
(D’IPPOLITO & MEDEIROS, 2005).
Não é efetivamente necessário o afastamento de trabalhadoras em período gestacional
do trabalho com radiação, porém, de acordo com a norma NR 32, não é permitido a estas
trabalhadoras grávidas atuarem com radiação.
Em relação à proteção radiológica dos pacientes, as doses devem ser as mais baixas
possíveis. Um procedimento de raios-X de tórax, por exemplo, deveria utilizar técnicas com
valores de 120 kVp com o menor mAs, entretanto é comum serem executadas técnicas com
baixo valor de kVp (70-80) e excessivo mAs (20-40), aumentando significativamente a dose de
radiação em pacientes, inclusive além dos limites estabelecidos pela ANVISA. É recomendável
que pacientes e eventuais acompanhantes de sala recebam uma proteção de chumbo de forma a
minimizar a exposição de radiação (COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM, 2012).
A forma mais eficaz de proteção ainda é à distância da fonte emissora de radiação. Por
exemplo, um equipamento de raios-X portátil, operando em UTI, considerando-se uma distância
de 2,5 m do aparelho ou do paciente, equivale a um biombo de chumbo, e, portanto não é
plausível que as equipes de enfermagem entrem em pânico ou corram quando são executados
estes procedimentos no leito do paciente. Outra forma importante é a blindagem, seja através de
aventais de chumbo ou de biombos. Fisicamente, a proteção radiológica dos trabalhadores é em
função da radiação espalhada no paciente, e, portanto, a forma adequada de proteção é a
utilização de colimadores para a limitação do feixe de Raios-X.

Em exames de UTI neonatal, sugere-se que os recém-nascidos que precisam ser
submetidos a exames radiológicos utilizem a colimação como proteção, tanto do paciente e
quanto do operador, e que ele não seja retirado da incubadora ou berço aquecido.
Em exames do centro cirúrgico é essencial a colimação para evitar a degradação da
imagem pelo espalhamento e a irradiação desnecessária dos trabalhadores. A utilização de
técnicas radiográficas com baixos valores de, mAs efetivamente reduzem o risco de irradiação de
pacientes e trabalhadores. A reutilização de químicos de revelação e o uso de écrans desgastados
e de aparelhos radiológicos descalibrados requerem maior dose de radiação, comprometendo a
proteção radiológica.
Outras formas de proteção dos raios X liberados dos exames convencionais é o uso dos
EPIs que são os aventais de chumbo, protetores de tireóide e óculos com equivalência em
chumbo, e fornecem uma proteção de 90% com relação à radiação espalhada. Outra maneira de
proteção é a utilização de dosimetros termoluminescentes (TLD), para a verificação da dose do
trabalhador. Este dosimetro deverá ser utilizado acima do avental de proteção. Em tomografia de
múltiplos cortes, recomenda-se que a enfermagem utilize a proteção de tireóide durante a
administração do contraste.
CONCLUSÃO
A alta dose de radiação liberada nos exames radiológicos é um problema global, pois
atinge os países com níveis mais elevados do tratamento de saúde. Atualmente o Brasil segue o
mesmo caminho dos países mais elevados, mais ainda não há estatísticas sobre o nível de
exposição radiológica que o paciente recebe durante os exames.
Por isso a necessidade do uso correto dos equipamentos durante os exames realizados
nos pacientes como o colete de chumbo, protetor de tireóide e óculos com equivalência em
chumbo que e fornecem uma proteção de 90% com relação à radiação espalhada, evitando tais
doenças como anemias, quadros hemorrágicos graves, plaquetopenia, doenças medulares,
lesões de pele com características cancerígenas e doenças pulmonares graves e entre outras.
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RESUMO
Este artigo apresenta o estudo sobre a importância de
hortas comunitárias no desenvolvimento sustentável e
qualidade de vida para pessoas de baixa renda. Tem-se
uma proposta de implantação de hortas comunitárias
nos bairros periféricos do município de Araguatins no
Estado do Tocantins. O objetivo desse estudo foi o de
apresentar a dupla função de uma horta comunitária no

que diz respeito aos aspectos econômicos, bem como a
possibilidade de ser um local propício para terapia
ocupacional dos moradores. Os dados foram coletados
através de pesquisas bibliográficas bem como na visita
de campo a hortas já existentes. Como resultado tem-se
a discussão de uma alternativa para a viabilidade
econômica e principalmente a saúde coletiva.

PALAVRAS-CHAVE: horta comunitária, saúde coletiva, terapia ocupacional.

COMMUNITY GARDENS: a proposal for occupational therapy in the municipality of Araguatins / TO

ABSTRACT
This article presents a study on the importance of
community gardens in sustainable development and
quality of life for low-income people. It has been a
proposal for implementation of community gardens in
the suburbs of the municipality of Araguatins in the
State of Tocantins. The aim of this study was to present
the dual function of a community garden with regard to

economic aspects as well as the ability to be an
appropriate place for residents of occupational therapy.
Data were collected through literature searches as well
as field visits to existing gardens. As a result there has
been discussion of an alternative to the economic
viability of a proposition and civic life.

KEY-WORDS: community garden, generating income, quality of life, occupational therapy.

HORTAS COMUNITÁRIAS: UMA PROPOSTA DE TERAPIA OCUPACIONAL NO MUNICIPIO DE
ARAGUATINS/TO
1. INTRODUÇÃO
O cultivo de hortaliças em espaço de produção coletiva denominada, hortas comunitárias,
representa uma alternativa promissora para a segurança alimentar das populações carentes e
vem tomando espaço novamente entre as atividades domestica da população que veem nessa
ocupação a possibilidade de produzir seu próprio alimento de forma a garantir qualidade
nutricional e alimentar alem de ser uma atividade física e lúdica (EMBRAPA, 2009).
Por constituírem um grupo de plantas ricas em substancias nutritivas e variadas as
hortaliças contribuem para melhorar a qualidade de vida de quem as consomem, sobretudo das
populações que tem menos acesso a diversidade de alimentos se tornando mais suscetíveis a
doenças, pois devido a desnutrição seu sistema imunológico torna se fraco.
Além das qualidades nutricionais as hortas comunitárias e/ou institucionais, localizadas
nos espaços de empresas, fábricas, casas de repouso, hospitais e penitenciárias podem servir de
terapia para reabilitação social e recuperação de pacientes e internos alem de proporcionar bem
estar aos funcionários das empresas, pois a dedicação ao cultivo de parte de seus alimentos
proporciona uma atividade altamente satisfatória ocupando o corpo e a mente dos envolvidos
(EMBRAPA, 2009).
A prática da olericultura vem tomando proporções significativas nas comunidades
urbanas e é cada vez mais comum encontrar associações organizadas para produzir seu próprio
alimento assim contribuindo para uma alimentação de qualidade alem de encontrar nessa
atividade uma forma alternativa de aumentar sua renda. Filgueira (2000) descreve o desemprego
como “praga da economia globalizada” e sugere como forma alternativa para obtenção de lucros
a olericultura, pois diferentemente de culturas como a soja, cultura extensiva, a confecção de
hortas é uma pratica intensiva, que proporciona em um menor período de cultivo lucros mais
expressivos.
Cunha (2005) defende que para uma produção de qualidade a sustentabilidade surge da
preocupação da sociedade com uma produção agrícola que não prejudique o meio ambiente e
forneça alimentos de qualidade. Os canteiros das hortas comunitárias são manejados de forma
ecológica, evitando o uso de agrotóxicos, aproveitando apenas os recursos naturais como adubo
orgânico elaborado pelos próprios comunitários.
O município de Araguatins, situado na região norte do estado do Tocantins, conta com
uma população estimada em 31.329 habitantes (IBGE, 2010) e conta com aproximadamente três
hortas comunitárias onde, as mesmas servem como complemento da renda e alimentação dos
comunitários. É importante ressaltar que tais associações são feitas por parcerias entre entidades
educacionais e a prefeitura.
Como o manejo é feito pelos próprios comunitários as hortas tem sido uma forma
ocupacional de melhorar o bem estar alimentar da comunidade onde essa pratica vem a se
tornar uma forma terapêutica de inclusão social e psicológica. Desta forma, este trabalho tem

por objetivo descrever a importância e vantagens de hortas comunitárias, como alternativa de
uma melhor condição de vida para populações carentes, de forma a garantir o paradigma da
alimentação de qualidade sem agressão ao meio ambiente.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
É de suma importância a valorização da revisão de literatura em qualquer área do
conhecimento Ludke (2001). A pesquisa, seja de caráter bibliográfico ou direto, estimula o
crescimento do acadêmico na sua área de estudo.
Conforme Richardson (1999) antes do inicio de uma pesquisa bibliográfica, é preciso ter
muita clareza quanto ao seu objetivo uma vez que a pesquisa possa ser feita levando em
consideração o numero de referencias (abrangência) ou qualidade dos assuntos estudados
(profundidade).
Neste estudo de caso sobre as hortas comunitárias no município de Araguatins foi posto
em evidencia relatórios de produtividade, pesquisas bibliográficas e pesquisas diretas, e
principalmente a visita de campo ao empreendimento. Para Gil (2002) esta pesquisa deve ser
feita de forma “exploratória e descritiva, mas também pode ser importante para fornecer
respostas relativas a causas de determinados fenômenos". O autor ainda comenta que o estudo
de caso, proporciona maior nível de profundidade, para transcrever ao nível puramente
descritivo proporcionado pelo levantamento.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A introdução de hortas comunitárias, ao que se pode observar, melhorou as expectativas
dos comunitários em relação à renda e alimentação de qualidade, contribuindo dessa forma para
o desenvolvimento sustentável da população. Em Araguatins, como em muitos outros municípios
existem os terrenos baldios, que se tornam lixões irregulares, gerando problemas de saúde
publica, e a implantação de horta comunitária é uma alternativa para amenizar esse fato.
Esclareça-se que o aspecto da sustentabilidade é outro ponto forte do tema. Com a busca
de parcerias e de recursos é possível captar água da chuva em cisterna para o uso na produção,
que pode ocorrer com calhas instaladas nos telhados das casas do bairro. As hortas irrigadas com
água captada da chuva são possíveis de serem implantadas em áreas comunitárias como
alternativa de renda e incentivo ao consumo de alimentos com elevado poder nutritivo, uma vez
que é possível neste projeto a criação de hortas agroecológicas, que tem sua produtividade
estimulada sem o uso de agrotóxicos (GUILHERME, 2013).
Para Cavalcante (2003), as políticas públicas se constituem em um importante mecanismo
na construção efetiva do desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, Merico (2001) aponta
a existência de três premissas para a construção de políticas públicas sustentáveis: equidade
intrageração – com a diminuição da exclusão social do modelo econômico vigente, bem como
das diferenças sociais existentes entre populações ricas e pobres; equidade intergeração –
garantia da estabilidade dos ativos ambientais no decorrer do tempo; irreversibilidades e
incertezas – diante das incertezas quanto ao impacto de uma determinada alteração ambiental

as políticas públicas devem atuar no sentido de prever possíveis irreversibilidades de ações com o
meio ambiente.
Outra importante observação diz respeito à administração do empreendimento que com a
cooperação mútua da comunidade surgirá o trabalho em equipe e maior produtividade.
Inclusive, até mesmo um pequeno pedaço de terreno pode perfeitamente proporcionar verduras
e legumes sempre frescos objetivando o abastecimento contínuo e suficiente para uma
comunidade, onde o cultivo, o monitoramento e a colheita serão com um planejamento para
ocorrer de forma coletiva. Segundo Neto (1995), o aproveitamento do espaço é outra
característica positiva das hortas comunitárias.
Para a implantação da horta comunitária é essencial a observação de alguns itens como:
área necessária, ferramentas e equipamentos, instalações, localização, adubos, disponibilidade
de água, pré-disposição para pragas e doenças, espécies e variedades, forma e reprodução das
hortaliças (NETO,1995).
A proposta de implantação de hortas para o cultivo de hortaliças oferecido aos moradores
de espaços urbanos, mesmo com alguma resistência, permite ganhos positivos. Neste caso
específico, a produção de hortas em espaços de produção coletiva, comumente denominada de
comunitárias, representa uma alternativa pertinente para segurança alimentar das populações
carentes (CARDOSO,1997). A tabela 1 apresenta detalhes técnicos da horta implantada na Nova
Araguatins, e que serviu de referência para este trabalho:
Tabela 1- Detalhes técnicos da horta visitada
Item

Característica

Descrição

1

Área implantada

01 (um) hectare

2

Hortaliças cultivadas

Cebolinha, coentro, alface, rúcula, pimentão, pimenta de cheiro, couve,
quiabo, maxixe, berinjela, pepino, jiló, abobrinha, feijão, limão, mandioca,
tomate naja, mamão, abacate.

3

Manejo

A adubação é feita de forma orgânica, sem qualquer uso de produtos químicos.

Fonte - Horta Comunitária (pesquisa de campo)

Com base nas especificações técnicas da Tabela 1, enfatize-se que a preocupação com os
danos ambientais e sociais decorrentes dos modelos tradicionais de desenvolvimento tem levado
a sociedade organizada e o poder público a mudar a forma de conduzir e propor modelos de
desenvolvimento local, por meio de propostas de produção a partir dos recursos naturais,
sempre levando em consideração a capacidade de renovação e minimização dos impactos das
atividades realizadas pelo homem, e por isso a relevância da horta apresentada, face à sua
dimensão e forma de manejo (RIBEIRO et al.,2003).
Outro ponto relevante é a afirmação de estudiosos que atividades como hortas
comunitárias têm sido importantes para a ocupação de pessoas ociosas. O trabalho das
voluntárias no processo de manejo da compostagem, para a produção de olericultura e
horticultura é muito significativo para o projeto em função dos aspectos financeiros, laborais e de
sociabilidade. Consoante ao que estabelece Villares (1999), a horta, quando trabalhada com
estímulo e prazer, pode funcionar como terapia eficiente para afastar problemas como estresse,

depressão e outros.
Esclareça-se que a violência e a dependência química podem começar com a ociosidade.
Para muitos educadores, um período na escola é pouco para manter as crianças longe da
violência e dos vícios, e por isso, é preciso ocupá-las com atividades saudáveis e prazerosas.
Assim, a ocupação do tempo ocioso na condução de uma horta numa comunidade periférica é de
grande relevância para as pessoas sentirem-se com utilidade, inclusive promovendo a melhoria
da autoetima (ROSA, 2012).
Da mesma forma, Lancman (2004) afirma que o trabalho não é apenas um teatro aberto ao
investimento subjetivo, caracterizando-se também em um espaço de construção do sentido, de
conquista da identidade, da continuidade e da historicidade do indivíduo. Além disso, acrescenta
que o trabalho é entendido além de uma atividade que objetiva unicamente um salário como
ganho final pelo produto realizado, ou seja, o trabalho é entendido como matriz da integração
social, como constituidor do indivíduo e de sua identidade, e por isso, a hora comunitária é uma
excelente atividade para as terapias ocupacionais, sejam de jovens, adultos ou idosos.
Desta forma, pode-se observar que o trabalho, enquanto atividade humana e complexa,
não pode ser visto de forma dissociada dos elementos e de todo o contexto, o qual ele se dá,
uma vez que como afirma Morin (2001) todo desenvolvimento humano significa
necessariamente o desenvolvimento conjunto da autonomia, das participações comunitárias e do
sentimento de pertencer à espécie humana.
4. CONCLUSÃO
Para Veiga (2005), muitas vezes o termo sustentabilidade está presente somente nos
discursos políticos, mas não permeia as ações governamentais. Acredita-se que a discussão sobre
as definições de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade urbana pode auxiliar nas futuras
atuações e proposições urbanas e políticas, bem como no desenvolvimento de projetos que
permitam qualidade de vida aos moradores de espaços periféricos.
Levando em consideração os estudos realizados no referente artigo, entendemos que o
projeto aumenta as expectativas de qualidade de vida de uma população carente, vale destacar
os pontos positivos desse projeto: o aumento da qualidade de vida gerando renda sem grandes
impactos, terapia ocupacional, desenvolvimento sustentável, aumento na oferta de alimentos
nutritivos, e inserção social que são importantes na conquista da cidadania desses comunitários.
O projeto apresenta viabilidade econômica, considerando a relação custo-benefício. É
importante que haja uma política de implantação que abranja essas comunidades para que mais
pessoas possam se inserir no projeto tendo uma visão de respeito à cultura local, ao ambiente, e
novas tecnologias que possibilitem este desenvolvimento de forma sustentável.
No município de Araguatins, os efeitos positivos refletem na confiança da população nas
instituições de apoio que buscam o bem estar dessas comunidades, e por isso, torna se
indispensável a proposição de mais projetos que permitam práticas sociais respaldadas em
princípios éticos e bem estar entre a comunidade, inclusive no que diz respeito à qualidade de
vida e saúde pública da comunidade, como no caso das terapias ocupacionais.
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RESUMO
Introdução: O excesso de peso (E.P.) e sua associação às
outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
representam um problema de saúde pública. O
conhecimento do estado nutricional (E.N.) e das
condições de saúde dos idosos possibilita a detecção de
riscos e agravos à saúde desses indivíduos. Objetivo:
Determinar os fatores associados ao excesso de peso em
idosos assistidos em unidade gerontogeriátrica.
Método: Estudo de corte transversal quantitativo. A
amostra 214 idosos de ambos os sexos, cadastrados
entre janeiro de 2004 e agosto de 2009. Para coleta dos
dados, utilizou-se um roteiro de entrevista com
questões fechadas e semiabertas. O Estado Nutricional
foi definido pelo Índice de Massa Corporal (IMC)
parâmetro Lipschitz. Foi realizada análise bivariada,
objetivando-se identificar possíveis associações das

variáveis de interesse à variável binária – excesso de
peso (sim ou não) –, usando-se o teste Qui-Quadrado de
independência de Pearson e, quando necessário, o teste
exato de Fisher. Foi adotado como critério para a
rejeição da hipótese nula o nível de significância de 5%.
Resultados: A condição de (E.P.) correspondeu a 50%.
sendo prevalente no sexo feminino (80,8%), quanto à
percepção da imagem corporal (P.I.C.) 69,6% estavam
insatisfeitos, destes, 57,5% pelo (E.P.) entre as mulheres
insatisfeita 61,3%. Houve significância estatística na
associação entre (E.P.) e as variáveis independentes:
(P.I.C.) (p = 0,000); HAS e DM (p = 0.01). Conclusão: A
elevada prevalência de (E.P.) e a insatisfação com a
(P.I.C.) requer monitoramento do (E.N.) com vistas à
adoção de medidas de intervenções adequadas às
necessidades da clientela idosa assistida.

PALAVRAS-CHAVE: excesso de peso, estado nutricional, índice de massa corporal (IMC), percepção da imagem corporal

FACTORS RELATED TO OVERWEIGHT IN ELDERLY ASSISTED IN UNIT GERONTOGERIATRIC
ABSTRACT
Introduction: Overweight (EP) and their association with
other chronic non-communicable diseases (NCDs)
represent a public health problem . The knowledge of
the nutritional status (NS) and the conditions of the
elderly enables detection of risks and health problems of
these individuals. Objective: to determine factors
associated with overweight in elderly assisted in unit
gerontogeriatric. Method: A quantitative crosssectional. The sample of 214 elderly men and women ,
registered between January 2004 and August 2009. For
data collection , we used a structured interview with
closed and semi-open questions . The nutritional status
was defined by the Body Mass Index (BMI) Lipschitz
parameter. Bivariate analysis , aiming to identify
possible associations between variables of interest to

the binary variable - overweight ( yes or no ) - using the
chi -square test of independence and Pearson , when
necessary , the exact test Fisher. It was adopted as a
criterion for rejecting the null hypothesis significance
level of 5 % . Results: The condition (EP) was 50 % .
being prevalent in females ( 80.8 % ) , in perceptions of
body image (PIC) 69.6 % were dissatisfied , of these ,
57.5 % by (EP) , among the dissatisfied women 61.3 % .
There was a statistically significant association between
(EP) and the independent variables : (PIC) (p = 0.000) ;
Hypertension and DM (P = 0.01) . Conclusion: The high
prevalence (EP) and dissatisfaction (PIC) requires
monitoring (EN), with a view to the adoption of
appropriate interventions to the needs of the assisted
elderly client.

KEYWORDS: excess weight, nutritional status, body mass index (BMI), body image perception

FATORES ASSOCIADOS AO EXCESSO DE PESO EM IDOSOS ASSISTIDOS EM UNIDADE
GERONTOGERIÁTRICA
INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo caracterizado por mudanças biológicas normais que
ocorrem com o passar da vida. Os cuidados com as pessoas idosas devem visar à manutenção de
seu estado de saúde, com expectativa de vida ativa máxima, junto aos seus familiares e à
comunidade, com manutenção da independência funcional e autonomia (SOUZA et. al., 1998;
SILVESTRE, J. A. & COSTA NETO, M. M, 2003; MEIRELES, V. C. et al., 2007).
De acordo com os resultados do Censo de 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, 2010), o Brasil tem 18 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade, o que
representa 12% da população brasileira. Dados desse mesmo censo revelam que o maior
crescimento dessa população ocorreu no segmento etário a partir dos 60 anos.
O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco que podem acarretar vários agravos à
saúde. Dentre esses agravos, os mais frequentes são a doença isquêmica do coração, hipertensão
arterial, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus tipo 2, colelitíase, osteoartrite
(especialmente de joelhos), neoplasia maligna de mama pós-menopausa e de endométrio,
esofagite de refluxo, hérnia de hiato e problemas psicológicos (CABRERA; JACOB FILHO, 2001;
ACUÑA; CRUZ, 2004; MAIA, 2005; TINOCO et al., 2006).
Quanto às modificações observadas na massa corporal com o envelhecimento,
relacionadas à idade e ao gênero para os homens, observa-se uma tendência de ganho de peso
até os 65 anos. Nas mulheres, esse aumento de peso se estende por mais 10 anos,
aproximadamente. Depois desse período, há normalmente redução de peso para ambos os
sexos, em consequência, principalmente, da perda de tecido muscular e água corporal, e da
diminuição do peso das vísceras (INELMAN et al, 2003; SAMPAIO, 2004; SILVEIRA et al, 2007).
A ocorrência da obesidade na velhice potencializa o efeito de outras comorbidades de
prevalência elevada nessa fase da vida: hipertensão arterial, diabetes mellitus não insulino
dependente e as doenças cardiovasculares. Apesar dos múltiplos fatores que determinam o
aumento do peso, os aspectos relacionados à adoção de dietas com elevado valor energético,
ricas em gorduras de origem animal, e reduzido consumo de frutas, verduras e fibras são
aspectos que merecem destaque (MARQUES et al., 2007; AMADO, 2007; MONTENEGRO NETO et
al., 2008; HAUN et al., 2009).
Estudos epidemiológicos realizados com idosos têm utilizado variáveis antropométricas
como forma de avaliar o estado nutricional. Nesses, as variáveis antropométricas comumente
utilizadas são: peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), perímetros (braço, panturrilha) e
dobras cutâneas (tricipital, subescapular) (ENGSTROM, 2002; PERISSIONOTTO et al., 2002;
ACUÑA; CRUZ, 2004; MENEZES et al.,2008).
O sobrepeso e a obesidade, além dos problemas que trazem para a saúde, implicam sérias
consequências socioeconômicas. Os custos do excesso de peso para o Sistema de Saúde são
significativos. Os custos diretos estão envolvidos com o tratamento propriamente dito. Já os
indiretos estão relacionados à redução da produtividade, aumento do absenteísmo e mortes
prematuras.

MATERIAS E MÉTODOS
Estudo de corte transversal quantitativo. A amostra correspondeu a 214 idosos de
ambos os sexos, selecionados aleatoriamente, cadastrados entre janeiro de 2004 e agosto de
2009 obedecendo aos critérios de inclusão: Estar cadastrado no NAI/UFPE e ter sido atendido no
ambulatório médico ou de enfermagem no período de janeiro de 2004 a agosto 2009; Ter idade
mínima igual ou acima de 60 anos – condição que define pessoa idosa, de acordo com a Lei nº
8842/94, que trata da Política Nacional do Idoso; Participar do estudo de forma voluntária, Com
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e como critérios de exclusão: idosos
com comprometimento para aferição de peso e altura; idosos com comprometimento de
comunicação e ou cognição que pudesse interferir na coleta dos dados durante a entrevista;
idosos acamados ou institucionalizados.
O estado nutricional dos idosos foi classificado de acordo com o Índice de Massa Corpórea
(IMC), obtido a partir da divisão da massa corporal em quilogramas, pela estatura em metros
elevada ao quadrado (kg/m2).
Para essa classificação, utilizou-se a recomendação proposta por Lipschitz (1994), conforme
Quadro 1.
Quadro 1 - Classificação do Índice de Massa Corporal
Classificação
Magreza
Eutrofia
Excesso de peso
Fonte: Lipschitz (1994)

2

kg/m
< 22,0
22 ,0 – 27,0
>27,0

Para coleta dos dados, utilizou-se um roteiro de entrevista estruturado com questões
fechadas e semiabertas. O diagnóstico de excesso de peso foi definido pelo Índice de Massa
Corporal (IMC) ≥ 27 Kg/m2 (Lipschitz). Os dados foram processados e analisados mediante
programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 18.0. Foi
realizada análise bivariada, objetivando-se identificar possíveis associações das variáveis de
interesse à variável binária – excesso de peso (sim ou não) –, usando-se o teste Qui-Quadrado de
independência de Pearson e, quando necessário, o teste exato de Fisher. Foi adotado como
critério para a rejeição da hipótese nula o nível de significância de 5%.
Foram registradas as morbidades identificadas nos prontuários médicos ou de enfermagem
disponíveis no Serviço, associadas ao excesso de peso.

RESULTADOS E DISCURSSÕES
A condição nutricional dos idosos foi classificada para efeito de análise comparativa em
dois grupos: presença de excesso de peso (IMC >27,0 Kg/m2) ou ausência (IMC < 27,0 Kg/m2).
As comparações segundo as variáveis sociodemográficas em relação à presença de
excesso de peso, verificou-se maior proporção de excesso de peso (52,6%) nas mulheres idosas

quando comparadas com os homens (39,0%). No que diz respeito à distribuição do evento por
idade, registra-se diferença significativa da ocorrência de excesso de peso por faixa etária, com
destaque de maior prevalência na faixa etária entre 60 e 69 anos – 60,6% de excesso de peso
(p=0,045).
Esses resultados podem ser melhores visualizados na tabela- 01 abaixo:
Tabela 01 – Distribuição dos idosos por condição nutricional e segundo variáveis sociodemográficas. Núcleo
de Atenção ao Idoso (NAI/UFPE), Recife - Pernambuco, 2010.
Variável
Excesso de peso
p-valor(1)
Total
Ausente
Presente
Sexo
Masculino
41 (100)
25 (61,0)
16 (39,0)
0,120
Feminino
173 (100)
82 (47,4)
91 (52,6)
Faixa etária (Anos)
60 – 69
85 (100)
34 (40,0)
51 (60,6)
70 – 79
102 (100)
56 (54,9)
46 (45,1)
0,045
80 e mais
27 (100)
17 (63,0)
10 (37,0)
(1)Teste Qui-Quadrado de Independência de Pearson

No que se refere às morbidades com associação significativa ao excesso de peso,
identificou-se que, dentre os idosos portadores de HAS, 56,2% estavam com excesso de peso
(p=0,01). E, quanto aos portadores de DM, verificou-se que em 62,7% havia excesso de peso
(p=0.01). Quanto às outras morbidades associadas, sem diferença significativa, identificou-se
que, dentre os que apresentavam dislipidemia, 51,3% tinham excesso de peso; dentre os
portadores de insuficiência coronariana, 56,2% apresentavam excesso de peso; e, entre os que
portavam doença do aparelho músculo esquelético, em 53,0% percebeu-se excesso de peso.
Conforme apresentado na tabela – 02 abaixo.
Tabela 02 – Distribuição dos idosos por situação nutricional e presença de morbidades. Núcleo de Atenção ao
Idoso (NAI/UFPE), Recife - Pernambuco, 2010.
Variáveis
Excesso de Peso
p-valor
Total
Ausente
Presente
N (%)
N (%)
N (%)
Hipertensão Arterial Sistêmica
Sim
146 (100)
64 (43,8)
82 (56,2)
0,01(1)
Não
68 (100)
43 (63,2)
25 (36,8)
Diabetes Mellitus
Sim
67 (100)
25 (37,3)
42 (62,7)
0,01(1)
Não
147 (100)
82 (55,8)
65 (44,2)
Dislipidemia
Sim
119 (100)
58 (48,7)
61 (51,3)
0,680(1)
Não
95 (100)
49 (51,6)
46 (48,4)
Insuficiência coronariana
Sim
16 (100)
7 (43,8)
9 (56,2)
0,60(2)
Não
198 (100)
100 (50,5)
98 (49,5)
Doença do aparelho músculo esquelético
Sim
117 (100)
55 (47,0)
62 (53,0)
0,34(1)
Não
97 (100)
52 (53,6)
45 (46,4)
(1)Teste qui-quadrado de independência de Pearson
(2)Teste exato de Fisher

Os resultados deste estudo permitem constatar-se a prevalência de excesso de peso em
idosos assistidos em Unidade Gerontogeriátrica, e a associação desse problema a variáveis

sociodemográficas, condições de saúde, imagem corporal autopercebida e comportamentos
relacionados à saúde. Destaca-se, contudo, que esses resultados devem ser interpretados com
cautela, pois as características da população estudada dizem respeito à clientela de idosos
pertencentes a uma instituição específica, não podendo, pois, ser estendidas para todos os
idosos do município de Recife (PE).
Gráfico 1 - Classificação do estado nutricional dos idosos
segundo o Índice de Massa Corporal
Núcleo de Atenção ao Idoso – NAI/UFPE, 2010
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De acordo com o ponto de corte sugerido por Lipschitz, apresentado no Gráfico 01 acima,
entre os idosos que participaram desta pesquisa, a distribuição da condição nutricional em
termos das categorias excesso de peso (50%), eutróficos (36%) e baixo peso (14%) foi semelhante
à encontrada por Tribess et al. (2010) em estudo no Nordeste do Brasil. Esse estudo tinha o
objetivo de identificar a associação da percepção da imagem corporal ao estado nutricional de
mulheres idosas. Dentre as idosas entrevistadas, esses pesquisadores verificaram que 43,8%
eram eutróficas, 3,4% se encontravam na categoria de baixo peso e 52,8% apresentavam
sobrepeso.
Segundo Kamimura et al (2002), a classificação do estado nutricional de idosos deve
considerar pontos de corte superiores aos adotados para adultos. Tal fato se baseia na maior
susceptibilidade a doenças apresentadas pelos idosos, sendo, portanto, necessária uma reserva
maior de tecidos para proteção contra a desnutrição, além das modificações corporais que
ocorrem durante o processo de envelhecimento. Isso comprova que a classificação recomendada
por Lipschitz deve ser adotada para avaliação nutricional de idosos.
Em relação à imagem corporal autopercebida, nesta pesquisa verificou-se que a maioria
dos idosos (57,5%) revelou estar insatisfeito com excesso de peso, apresentado na Tabela 03
abaixo. Os resultados encontrados aqui corroboram os de Tribess et al. (2010), de acordo com os
quais 54% das idosas declararam-se insatisfeitas, principalmente, pelo excesso de peso corporal
(35,1%). Isso indica a existência de uma associação direta entre o estado nutricional com o IMC
elevado e o aumento no percentual de idosas insatisfeitas. Semelhante constatação também foi
encontrada na pesquisa de Pereira et al. (2009), na qual foi possível identificar a relação entre os

diferentes indicadores antropométricos e a percepção da imagem corporal, sendo revelado
maior percentual de idosas (72,6%) insatisfeitas com o excesso de peso.
Tabela 03 – Distribuição dos idosos por sexo, segundo imagem corporal autopercebidas, comportamentos
adotados. Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI/UFPE), Recife - Pernambuco, 2010.
Sexo
Variáveis
Total
Masculino
Feminino
N (%)
N (%)
N (%)
Imagem corporal autopercebida
Satisfação
65 (30,4)
19 (46,3)
46 (26,6)
Insatisfação por sobrepeso/obesidade
123(57,5)
17 (41,7)
106(61,3)
Insatisfação por magreza
26 (12,1)
5(12,2)
21 (12,1)
Pratica atividade física
Sim
74 (34,6)
6 (14,6)
68 (39,3)
Não
140(65,4)
35 (85,4)
105(60,7)
Consome bebida alcoólica
Sim
25 (11,7)
7 (17,1)
18 (10,4)
Não
189(88,3)
34 (82,9)
155(89,6)
Hábito de fumar
Sim
5 (2,3)
2 (4,9)
3 (1,7)
Não
209(97,7)
39 (95,1)
170(98,3)
Total
214(100)
41 (19,2)
173(80,8)

No presente trabalho, encontrou-se maior prevalência de idosos sedentários (65,4%),
apresentado na Tabela 03 acima. Dados semelhantes foram apresentados por Silveira et al.
(2009), de acordo com os quais 71,4% dos idosos declararam não praticar exercício físico. Isso
também é constatado por Alvarenga et al. (2010), para quem há pouca participação dos idosos
em atividades físicas. Valença (2008) também revelou que 70% dos idosos são sedentários e
concluiu que os resultados encontrados assumem implicações consideráveis em relação ao
aumento do risco de infarto do miocárdio e de acidentes vasculares.
Segundo Matsudo (2009), a realização regular de atividade física contribui positivamente
na prevenção e no controle das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente aquelas que
constituem a principal causa de mortalidade, como as doenças cardiovasculares e o câncer.
Quanto às morbidades associadas ao excesso de peso, o resultado do presente estudo
aponta predominância da HAS, seguida das dislipidemias e das doenças do aparelho músculo
esquelético. Dados semelhantes, também, foram encontrados por Victor et al. (2009), segundo
os quais 85% dos idosos declararam-se portadores de doenças crônicas. Araújo et al. (2003)
verificaram que o risco do aparecimento da hipertensão arterial nos idosos é três vezes maior do
que nos jovens.
Segundo Bueno et al (2008), a idade superior a 60 anos, em ambos os sexos, é fator de
risco associado à hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a várias outras doenças crônicas não
transmissíveis, como diabetes mellitus (DM) e doenças coronarianas, que acarretam o aumento
da morbi-mortalidade e impacto sobre o sistema de saúde, além de diminuírem a qualidade de
vida dos idosos.
De acordo com Sampaio (2004), o envelhecimento vem associando-se ao surgimento de
doenças crônico não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade e hiperlipidemias.
Tais doenças surgem devido à influência de diversos fatores, dentre os quais se destaca a
alimentação.

Na Tabela 04 apresentada abaixo, é possível observar que: em relação às diferentes
categorias de variáveis condições de saúde, imagem corporal autopercebida, comportamentos
relacionados à saúde e morbidades associadas ao excesso de peso e sua relação com a condição
nutricional de excesso de peso presente, é possível verificar, neste estudo, que há significância
estatística apenas em relação à associação entre o excesso de peso presente e as seguintes
variáveis independentes: percepção da imagem corporal (p= 0,000); HAS e DM (p=0.01). Esses
achados estão de acordo com os registros da literatura, os quais destacam que o excesso de peso
contribui para baixa autoestima, elevação da pressão arterial e aumento de risco para diabetes
mellitus (CABRERA; JACOB FILHO, 2001; ACUÑA; CRUZ, 2004; BRASIL, 2004; MAIA, 2005).
Tabela 04 – Distribuição dos idosos por situação nutricional e segundo a imagem corporal autopercebidas,
comportamentos adotados e presença de morbidades. Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI/UFPE), Recife Pernambuco, 2010.
Variáveis
Excesso de Peso
p-valor
Total
Ausente
Presente
N (%)
N (%)
N (%)
Imagem corporal autopercebida
Satisfação
65 (100)
46 (70,8)
19 (29,2)
0,000(1)
Insatisfação por sobrepeso/obesidade
123 (100)
37 (30,1)
86 (69,9)
Insatisfação por magreza
26 (100)
24 (92,3)
2 (7,7)
Pratica atividade física
Sim
140 (100)
66 (47,1)
74 (52,9)
0,250(1)
Não
74 (100)
41 (55,4)
33 (44,6)
Consumo de bebida alcoólica
Sim
25 (100)
12 (48,0)
13 (52,0)
0,830(1)
Não
189 (100)
95 (50,3)
94 (49,7)
Hábito de fumar
Sim
5 (100)
3 (60,0)
2 (40,0)
0,500(2)
Não
209 (100)
104 (49,8)
105 (50,2)
Hipertensão Arterial Sistêmica
Sim
146 (100)
64 (43,8)
82 (56,2)
0,01(1)
Não
68 (100)
43 (63,2)
25 (36,8)
Diabetes Mellitus
Sim
67 (100)
25 (37,3)
42 (62,7)
0,01(1)
Não
147 (100)
82 (55,8)
65 (44,2)
Dislipidemia
Sim
119 (100)
58 (48,7)
61 (51,3)
0,680(1)
Não
95 (100)
49 (51,6)
46 (48,4)
Insuficiência coronariana
Sim
16 (100)
7 (43,8)
9 (56,2)
0,60(2)
Não
198 (100)
100 (50,5)
98 (49,5)
Doença do aparelho músculo esquelético
Sim
117 (100)
55 (47,0)
62 (53,0)
0,34(1)
Não
97 (100)
52 (53,6)
45 (46,4)
(1)Teste qui-quadrado de independência de Pearson
(2)Teste exato de Fisher

Segundo Tribess et al. (2010), a autoavaliação da percepção da imagem corporal parece
servir como instrumento capaz de estimar com razoável precisão o estado nutricional de
mulheres idosas. Portanto, infere-se que as situações de sobrepeso e obesidade podem
influenciar negativamente na percepção da imagem corporal e nos sentimentos de insatisfação
na vida geral das pessoas, no desempenho profissional e até mesmo no relacionamento
interpessoal.

De acordo com Tinoco et al. (2006), o diabetes e a hipertensão só apresentam aumento
significativo a partir do IMC>27 entre os idosos estudados, ou seja, em indivíduos com
sobrepeso. Isso revela que o excesso de peso está diretamente relacionado ao aparecimento das
doenças crônicas não transmissíveis.
Conforme Cabreira e Jacob Filho (2001), a obesidade leva aos distúrbios das condições de
saúde do organismo: distúrbios psicológicos, sociais, aumento do risco de morte prematura e o
aumento de risco de doenças de grande morbimortalidade, como diabetes mellitus, hipertensão
arterial, hiperlipidemias, doenças cardiovasculares e câncer. Além disso, a obesidade pode estar
associada a outras doenças que podem interferir na qualidade de vida do indivíduo obeso.
Para Silveira et al. (2009), o perfil nutricional dos idosos é caracterizado pela alta
prevalência de obesidade, principalmente no sexo feminino e entre os idosos com 60 – 75 anos.
Isso é preocupante, principalmente por conta da associação da obesidade a várias doenças
crônicas não transmissíveis, que acarretam aumento da morbimortalidade e impacto sobre o
sistema de saúde, além de diminuir a qualidade de vida dos idosos.
Segundo Tavares e Anjos (1999), a obesidade exerce influência adversa em relação à
pressão arterial, metabolismo da glicose e lipídeos sanguíneos, podendo levar ao aparecimento
de desordens crônicas nas diversas fases da vida. Por isso, atualmente constitui uma das
principais preocupações para os pesquisadores.

CONCLUSÃO
Os dados aqui apresentados revelam que a população estudada necessita de atenção
especial, principalmente quanto ao ganho de peso excessivo, sendo possível identificar o excesso
de peso como condição nutricional mais prevalente entre os idosos, fator de risco ao
aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, verificou-se a associação
entre excesso de peso e insatisfação com a imagem corporal. Portanto, a realização da avaliação
nutricional como prática habitual em serviço gerontogeriátrico possibilita identificar os indivíduos
que se encontram em risco nutricional, podendo-se estabelecer programas de intervenção que
tenham como objetivo reduzir esse risco.
Os resultados deste estudo são condizentes com os dados encontrados na literatura
nacional e internacional, que reforçam a importância da obesidade em pessoas idosas, em
termos de magnitude e fatores de risco associados.
Dessa maneira, considerando-se a complexidade da influência desses fatores, novas
pesquisas são necessárias para propiciar maior conhecimento nessa área e, assim, estabelecer
práticas de monitoramento e intervenções mais direcionadas às necessidades dessa população.
É importante, portanto, estabelecer práticas de monitoramento do estado nutricional da
clientela assistida, direcionar intervenções cada vez mais adequadas às necessidades da condição
nutricional, empreender programas de prevenção e controle da obesidade, voltados para a
promoção da saúde e melhor qualidade de vida entre os idosos.
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RESUMO
Introdução: A obesidade é considerada a mais
importante
desordem
nutricional
nos
países
desenvolvidos,
atingindo
também
países em
desenvolvimento. Conforme as últimas estatísticas, 10%
da população dos países pobres e mais de um terço da
população norte-americana estão acima do peso
desejável. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), no período compreendido entre 1995 e 2000,
houve um aumento no número de indivíduos obesos.
Esse número passou de 200 para 300 milhões, o que
representa quase 15% da população mundial. Objetivo:
determinar o estado nutricional dos docentes do IFPE
Campus Pesqueira – PE de acordo com o índice de
massa corporal – IMC. Método: Os dados foram
coletados por meio da técnica de entrevista individual
face a face, com os participantes, e o registro das

informações foram efetuados utilizando-se um
questionário semiestruturado, composto por questões
fechadas e abertas, organizados em blocos por
conjuntos temáticos, o qual inclui variáveis
sociodemográficas, e através das seguintes medidas
antropométricas: peso, altura, Índice de massa corporal
(IMC). Resultados: através desta pesquisa, foi possível
constatar a ocorrência de sobrepeso em 45% dos
entrevistados. Quando levamos em consideração ao
estado nutricional de sobrepeso e obesidade nos
diferentes graus encontrados, constatamos que esta
população apresenta 74% nesta condição. Conclusões:
através desses resultados, pretende-se realizar ações
visando à correção dos distúrbios nutricionais
encontrados objetivando assim, melhorar as condições
de vida da comunidade estudada.

PALAVRAS-CHAVE: Transição nutricional, índice de massa corporal (IMC), déficits nutricionais, sobrepeso, obesidade.

DETERMINATION OF NUTRITIONAL STATUS IN ACCORDANCE WITH BODY MASS INDEX - BMI OF
TEACHERS OF IFPE - CAMPUS PESQUEIRA-PE.
ABSTRAC
Introduction: Obesity is considered the most important
nutritional disorder in developed countries, also
affecting developing countries. According to the latest
statistics, 10% of the population of poor countries and
more than a third of the US population are above
desirable weight. According to the World Health
Organization (WHO), the period between 1995 and
2000, there was an increase in the number of obese
individuals. This number increased from 200 to 300
million, which represents almost 15% of world
population. Objective: To determine the nutritional
status of teachers at the IFPE Campus Pesqueira - PE
according to body mass index - BMI. Method: Data
were collected by means of the technique of individual
face to face interview with the participants, and the

record of information were made using a semi
structured questionnaire containing closed and open
questions, organized into thematic blocks per set, which
includes sociodemographic variables, and using the
following anthropometric measurements: weight,
height, body mass index (BMI). Results: Through this
research, we determined the occurrence of overweight
in 45% of the respondents. When we take into
consideration the nutritional status of overweight and
obesity found in different degrees, we found that this
population is 74% in this condition. Conclusions: these
results, we intend to perform actions aimed at
correcting nutritional disorders found thus aiming to
improve the living conditions of the community studied.

Keywords - Transition nutrition, body mass index (BMI), nutritional deficits, overweight, obesity.

DETERMINAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ACORDO COM O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL –
IMC DOS DOCENTES DO IFPE - CAMPUS PESQUEIRA

INTRODUÇÃO
A obesidade é considerada a mais importante desordem nutricional nos países
desenvolvidos, atingindo também países em desenvolvimento. Conforme as últimas estatísticas,
10% da população dos países pobres e mais de um terço da população norte-americana estão
acima do peso desejável (TARDIDO; FALCÃO, 2006).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no período compreendido entre 1995 e
2000, houve um aumento no número de indivíduos obesos. Esse número passou de 200 para 300
milhões, o que representa quase 15% da população mundial (WHO, 2000; 2003).
Alterações nos padrões dietéticos e nutricionais da população brasileira em todos os
estratos sociais e faixas etárias são observadas durante o processo da transição nutricional. Essa
transição tem como característica a redução nas prevalências dos déficits nutricionais e o
aumento expressivo de sobrepeso e da obesidade (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003).
A comprovação de que a transição nutricional acarretou sérias alterações ao longo do
tempo é notória. A diminuição progressiva da desnutrição e o aumento do excesso de peso,
independentemente de idade, sexo ou classe social, é uma realidade que há tempos os estudos
revelam. Ao constatar-se tal fenômeno, faz-se necessária a mobilização das autoridades a fim de
que estabeleçam prioridades para a definição de estratégias de ação de Saúde Pública. Para o
combate do excesso de peso e das doenças crônicas não transmissíveis, ações de educação
alimentar e incentivo à prática de atividades físicas diárias merecem destaque (SOUZA, 2010).
O IMC, também conhecido como índice de Quételet, utilizado na avaliação do estado
nutricional de populações, é obtido a partir da divisão da massa corporal em quilogramas, pela
estatura em metro, elevada ao quadrado (kg/m2). Largamente utilizado, tanto em nível individual
como populacional, o IMC expressa às reservas energéticas do indivíduo, sendo considerado um
índice de adiposidade (CERVI et al., 2005).
A antropometria tem-se mostrado um instrumento importante para a avaliação do estado
nutricional de indivíduos de vários grupos etários, uma vez que proporciona informações sobre
medidas físicas e composição corporal, além de ser um método não invasivo, de baixo custo, de
fácil e rápida aplicação. (ENGSTROM, 2002; PERISSIONOTTO et al., 2002; ACUÑA; CRUZ, 2004;
MENEZES et al.,2008). Sendo definida como o conjunto de técnicas utilizadas visando medir o
corpo humano ou suas partes. Sua ampla utilização é justificada por sua simplicidade técnica e
custo acessível. (KAMIMURA et al., 2002; CERVI et al., 2005).
Para avaliar o acúmulo de massa gorda, em geral são utilizados os seguintes métodos
antropométricos: índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação
cintura/quadril (RCQ) e dobras cutâneas (KRAUSE et al., 2007).
No âmbito da saúde pública, os dados antropométricos são de grande utilidade na
identificação de grupos que necessitam de intervenção nutricional e como instrumento de
vigilância nutricional (BATISTA et al., 2002; CERVI et al., 2005).
A obesidade representa, na atualidade, um problema de saúde pública de magnitude
considerável, quer pela associação às outras doenças crônico-degenerativas, quer pela

prevalência crescente tanto na infância como na fase adulta, o que pode constituir um processo
epidêmico (AMER et al., 2011).
Dessa forma, a presente pesquisa visou determinar o estado nutricional dos docentes do
IFPE Campus Pesqueira – PE de acordo com o índice de massa corporal – IMC e sua possível
associação a variáveis sociodemográficas. Os dados coletados poderão subsidiar a formulação de
estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de vida desta clientela.
MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo descritivo de corte transversal quantitativo o qual produz “instantâneos” da
situação de saúde da população investigada, com base na avaliação individual da condição de
saúde de cada membro da comunidade ou população estudada.
Este estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Pernambuco Campus Pesqueira, localizado no município de Pesqueira, Pernambuco - PE,
distando 215 Km do Recife.
A população selecionada para o estudo foi constituída pelo corpo docente pertencentes à
comunidade do IFPE – campus Pesqueira, que aceitaram participar do estudo de forma
voluntária. Levando-se em consideração aos Critérios de Inclusão: (Pertencer ao quadro de
docente do IFPE Campus Pesqueira; Participar do estudo de forma voluntária, com assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Estar presente na instituição durante o período
estabelecido para coleta dos dados). E como Critérios de Exclusão: (População que apresente
comprometimento para aferição das medidas antropométricas; População que não queira
participar do estudo; Ausência na instituição durante o período estabelecido para coleta dos
dados).
Este estudo teve como principal objetivo: determinar o perfil nutricional dos docentes do
IFPE Campus Pesqueira - PE. a partir da classificação do estado nutricional desta clientela,
segundo o Índice de Massa Corporal (IMC). Também constituiu objetivo deste estudo a
caracterizar a amostra segundo as variáveis sociodemográficas por sexo.
Os dados foram coletados por meio de entrevista individual, com os participantes préselecionados e agrupados por categorias, e o registro das informações foram efetuados
utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas e
verificação das seguintes medidas antropométricas: peso, altura. Para avaliação nutricional
utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a recomendação proposta pela World Health
Organization (WHO, 1998).
Para aferição das medidas antropométricas foram realizando os seguintes procedimentos:

 Aferição do Peso
Foi utilizado uma balança de plataforma tipo Filizola com capacidade de 150 kg, precisão
de 0,1kg e 0,5 cm. O participante foi pesado com o mínimo de vestes e descalço.
 Aferição da estatura
A estatura foi verificada no antropômetro vertical fixo à balança. O participante estava
descalço, em cima da plataforma da balança e de costas para o seu marcador, com os pés unidos,
em posição ereta, mantendo o “plano de Frankfort”. A leitura foi realizada no 0,5 centímetro
mais próximo, com a haste horizontal da barra vertical de escala da balança encostada na cabeça.
 Índice de Massa Corporal (IMC)

Foi obtido a partir da divisão da massa corporal em quilogramas, pela estatura em metro,
elevada ao quadrado (kg/m2).
Foram utilizados os seguintes pontos de corte para classificação do estado nutricional de
adultos e idosos, de acordo com a recomendação da World Health Organization (WHO - 1998).

Quadro 1 - Classificação do Índice de Massa Corporal

Classificação
Magreza Grau III
Magreza Grau II
Magreza Grau I
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade Grau I
Obesidade Grau II
Obesidade Grau III
Fonte: OMS, 1998.

kg/m 2
< 16,0
16,0 – 16,9
17,0 – 18,4
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
≥ 40,0

Para análise dos dados, foi montado um banco de dados e realizado análise quantitativa
das informações, mediante processo sistematizado em base estatística. Os resultados estão
descritos por medidas de frequência, de tendência central e de dispersão e apresentados através
de tabelas e gráficos.
Após as coletas dos dados, iniciou-se a tabulação dos mesmos em um banco de dados
para que posteriormente fossem realizadas as análises estatísticas, levando-se em consideração
as variáveis sociodemográficas por sexo e as medidas antropométricas.
O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e teve sua aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do IFPB - CAAE: 04808512.1.0000.5185. Dessa maneira, a investigação
atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012, do Ministério da Saúde,
referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando
os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência. Aos participantes da pesquisa
foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que estavam explicados os
objetivos da pesquisa, a presença do anonimato e a possibilidade de desistência da mesma, caso
julgasse necessário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela-1 apresenta a distribuição do estado nutricional dos docentes, do IFPE Campus
Pesqueira por sexo, segundo o IMC, levando-se em consideração o ponto de corte sugerido pela
recomendação da World Health Organization (WHO - 1998).

Tabela 01- Classificação do Estado Nutricional dos Docentes segundo o Índice de Massa
Corporal – IMC - IFPE Campus Pesqueira, 2013.
Variáveis
Magreza Grau I
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade Grau I
Obesidade Grau II
Obesidade Grau III
TOTAL

Masculino 41
N (%)
9 (22%)
18 (44%)
11 (27%)
3 (7%)
41 (77,3%)

Feminino 12 Total 53
N (%)
N (%)
5 (42%)
14 (26%)
6 (50%)
24 (45%)
1 (8%)
12 (23%) 74%
0 (0%)
3 (6%)
12 (22,6%)
53 (100%)

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no período compreendido entre 1995 e
2000, houve um aumento no número de indivíduos obesos, passando de 200 para 300 milhões,
devido a fatores como alimentação inadequada, sedentarismo e álcool, isso apenas confirma o
resultado da pesquisa apresentado na Tabela - 01, onde há uma ocorrência de sobrepeso em
45% dos entrevistados. Quando levamos em consideração ao estado nutricional de sobrepeso e
obesidade nos diferentes graus encontrados, constatamos que esta população apresenta 74%
nesta condição.
Os resultados encontrados reforçam os dados encontrados na Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF), realizada em 2002-2003, onde foi evidenciado que a prevalência de obesidade,
avaliada pelo índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30kg/m2, na população
brasileira, aumentou com a idade e atingiu 17,1% na faixa etária de 55 a 64 anos, 14% na
categoria de 65 a 74 anos e 10,5% nos idosos com 75 anos e mais (IBGE, 2004).
Quanto ao nível de escolaridades dos docentes que foram entrevistados, apresentados
no gráfico - 1 abaixo: 58% possuem apenas graduação, 19% especialização, 15% mestrado e 8%
doutorado. Porém, é importante colocar que na ocasião da realização da pesquisa 6 docentes
estavam ausentes para capacitação, onde 4 para cursar o doutorado e 2 o mestrado. Isto vem
reforçar que existe na instituição uma política de incentivo para capacitação dos seus servidores.
Gráfico -1 Nível de Escolaridade dos Docentes
IFPE Campus Pesqueira, 2013.

Em relação ao quantitativo de pessoas que residem com o docente, observamos que: 53%
moram com 3 a 4 pessoas, vindo em seguida 1 a 2 pessoas com 30% e no domicílio com 5 a 6
pessoas temos um percentual de 11%.
Os resultados de estudos anteriores a exemplo do apresentado por Barbosa (2009), que
concluiu que os fatores socioeconômicos podem trazer benefícios ou malefícios para saúde da
humanidade, ou seja, melhores condições de moradia e de renda para os mais pobres tendem
apresentar como fator determinante para o excesso de peso, tanto no sexo feminino, como no
masculino, no entanto, o nível de escolaridade apresenta-se como um fator de proteção para as
mulheres, e salários bem remunerados atua como fator de risco entre os homens.
A relação entre estado nutricional e as condições socioeconômicas têm sido pouco
exploradas em artigos, sendo um desafio à procura por bibliografias relacionadas ao tema, daí a
importância de novas pesquisas nessa área vistas à relevância do tema.
CONCLUSÃO
Os dados aqui apresentados revelam que a população estudada necessita de atenção
especial, principalmente quanto ao ganho de peso excessivo, sendo possível identificar o excesso
de peso como condição nutricional mais prevalente, fator de risco ao aparecimento das doenças
crônicas não transmissíveis.
Os resultados deste estudo são condizentes com os dados encontrados na literatura
nacional e internacional, que reforçam a importância da obesidade em pessoas idosas, em
termos de magnitude e fatores de risco associados.
Dessa maneira, considerando-se a complexidade da influência desses fatores, novas
pesquisas são necessárias para propiciar maior conhecimento nessa área e, assim, estabelecer
práticas de monitoramento e intervenções mais direcionadas às necessidades dessa população.
É importante, portanto, estabelecer práticas de monitoramento do estado nutricional da
clientela assistida, direcionar intervenções cada vez mais adequadas às necessidades da condição
nutricional, empreender programas de prevenção e controle da obesidade, voltados para a
promoção da saúde e melhor qualidade de vida.
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RESUMO

Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade
vem aumentando rapidamente no mundo, sendo
considerada um importante problema de saúde pública.
A obesidade é uma doença crônica multifatorial, que
pode ser definida como um estado nutricional anormal,
com balanço energético positivo no qual ocorre um
acúmulo de gordura no organismo. A forma como a
gordura está distribuída pelo corpo é muito importante
na determinação do risco individual de doenças.
Objetivos: determinar na comunidade discente dos
cursos de licenciaturas em Física e de Matemáticas e de
bacharelado em enfermagem do IFPE - Campus
Pesqueira os riscos de complicações metabólicas
associadas à obesidade. Metodologia: Pesquisa
descritiva de corte transversal quantitativo entrevista

individual face a face, com os participantes selecionados
por categorias, utilizando-se um questionário, composto
por questões fechadas e abertas, aferição das medidas
antropométricas: peso, altura, objetivando classificar o
estado nutricional através do Índice de massa corporal
(IMC) e da circunferência da cintura e do quadril para
verificar a relação cintura quadril (RCQ). Resultados:
Participaram da pesquisa 160 alunos dos quais 66,9%
estavam eutróficos, ou seja, dentro da normalidade no
IMC, 30,6% apresentavam algum grau de sobrepeso ou
obesidade grau I e 2,6% com Magreza. Conclusão:
através dos resultados encontrados, percebe-se que
sejam realizadas estratégias de intervenção direcionadas
para melhoria na qualidade de vida desta população.

PALAVRAS-CHAVE: Índice de Massa Corporal (IMC), sobrepeso, obesidade, complicações metabólicas, Relação
cintura quadril (RCQ).

RISKS OF METABOLIC COMPLICATIONS ASSOCIATED TO OBESITY IN THE STUDENT COMMUNITY
FROM THE GRADUATION COURSES IN NURSERY FROM IFPE – CAMPUS PESQUEIRA
ABSTRACT
Introduction: The prevalence of overweight as well as
obesity is increasing very fast throughout the world,
coming to be considered as an important public health
issue. Obesity is chronic multifactor illness that may be
defined as an unusual nutritional state, with a positive
energetic balance in which an accrual of fat in the
organism occurs. The way the fat is distributed
throughout the body is more important to the
determination of individual risk of illnesses. Objective: It
aims at determining risks of metabolic complications
associated to obesity through data collecting by means
of an interview with selected participants from the

student community from the graduation courses in
Nursery from IFPE- Campus Pesqueira. Method: The
participants were selected through categories, and the
record of information was done by using a semi
structured questionnaire, comprised of thematic sets,
which included sociodemographic variables, and taking
the following measures: Weight, height, aiming at
classifying the nutritional state through Body Mass
Index (B.M.I) and waist –hip circumference to check the
waist-hip ratio (WHR). Through the results, it is noticed
that intervention strategies directed at improving the
quality of life of this population are performed.

KEY- WORDS: Body Mass Index (BMI), overweight, obesity, metabolic complications, Waist- Hip ratio (WHR).
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INTRODUÇÃO
A Saúde é modernamente entendida não apenas como o estado de ausência de doenças,
mas, numa perspectiva mais holística, a saúde é considerada como uma condição humana com
dimensões física, social e psicológica, caracterizada num contínuo, com polos positivos e
negativos onde, no polo positivo estão os comportamentos relacionados à saúde, e no polo
negativo os comportamentos de riscos e a morte (BOUCHARD; NAHAS , 2003).
A prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando rapidamente no mundo, sendo
considerada um importante problema de saúde pública tanto para países desenvolvidos como
também em desenvolvimento (POPKIN; DOAK, 1998). Um estilo de vida que combina a prática
de uma alimentação saudável, de atividade física regular do controle do estresse, contribuirá
para aumentar a expectativa de vida e principalmente para uma vida mais saudável (SASS et al.,
2004; RAMOS, 2008).
No Brasil observou-se um importante crescimento ponderal no período compreendido
1974 e 1989, estimando-se hoje que um terço da população brasileira encontra-se acima da faixa
do peso ideal (SICHIERI et al., 1996). O número de brasileiros com sobrepeso (IMC > 25) e
obesidade (IMC > 30) aumenta significativamente, apesar dos esforços empreendidos por
campanhas de conscientização da população para prevenção e controle. Estima-se que 38,8
milhões de brasileiros com 20 anos ou mais de idade estejam com sobrepeso. Esse número
corresponde a 40,6% da população nessa faixa etária, em que 10,5 milhões são obesos (IBGE,
2006).
A obesidade é uma doença crônica multifatorial, que pode ser definida como um estado
nutricional anormal, com balanço energético positivo no qual ocorre um acúmulo de gordura no
organismo (LAMEU et al., 2005). O grau de prejuízos à saúde decorrente da doença tem sido
determinado por três fatores principais: primeiramente poderemos citar a quantidade de
gordura corporal total; segundo a forma da distribuição da gordura corporal e em terceiro a
presença de outros fatores de risco envolvidos (CARO, 2002).
A gordura corporal do tipo andróide é definida como sendo aquela em que o tecido
adiposo está concentrado na região abdominal, já a gordura corporal do tipo ginóide é aquela em
que esse tecido se concentra mais na região dos glúteos, quadris e coxas. Identificar a forma da
distribuição da gordura é de importância clínica, uma vez que a obesidade do tipo andróide está
associada ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares e metabólicas (WHO, 1998-A;
KAMIMURA et al., 2002; TAVARES et al., 2010).

O corpo humano apresenta medidas lineares, de área e de volume, naturalmente, há uma
tendência para uma proporcionalidade entre as medidas corporais no ser humano, variando com
o gênero e com o seu grau de crescimento e de desenvolvimento (SINCLAIR, 1978).
Para avaliar o acúmulo de massa gorda, em geral são utilizados os seguintes métodos
antropométricos: índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação
cintura/quadril (RCQ) e dobras cutâneas (KRAUSE et al., 2007).
Quadro 1 - Classificação do Índice de Massa Corporal
Classificação
Magreza Grau III
Magreza Grau II
Magreza Grau I
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade Grau I
Obesidade Grau II
Obesidade Grau III
Fonte: OMS, 1998

2

kg/m
< 16,0
16,0 – 16,9
17,0 – 18,4
18,5 – 24,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
≥ 40,0

25,0 – 29,9

O índice de massa corporal (IMC) constitui o referencial para a classificação do status do
peso, entre normal, sobrepeso e obesidade, enquanto a circunferência abdominal (CA) é o
principal indicador de concentração abdominal de gordura, à qual também se associam, com
elevada frequência, os mesmos fatores de risco associados à obesidade (KATZMARZYK et al.,
2004) . Constituem, assim, dois métodos importantes para o diagnóstico de
sobrepeso/obesidade e de obesidade central, em estudos epidemiológicos e na prática clínica
(GIULIANO; MELO, 2004; SOAR et al., 2004), pela sua fácil realização, precisão e
reprodutibilidade(SOTELO et al., 2004).
O índice de massa corporal (IMC) pela sua fácil realização, precisão e reprodutibilidade,
constitui o referencial para a classificação do status do peso, entre normal, sobrepeso e
obesidade, já a circunferência abdominal (CA) pode ser considerada como o principal indicador
de concentração abdominal de gordura, que também se associam com elevada frequência, aos
mesmos fatores de riscos associados à obesidade (KATZMARZYK et al., 2004). Sendo constituído
assim, como dois métodos importantes para o diagnóstico de sobrepeso/obesidade e da
obesidade central, em estudos epidemiológicos e na prática clínica (GIULIANO; MELO, 2004;
SOAR et al., 2004), (SOTELO et al., 2004).
Este índice tem seu uso praticamente consensual na avaliação nutricional de adultos cujos
limites inferior e superior da normalidade são baseados em critérios estatísticos que
correlacionam uma maior morbimortalidade em pessoas com IMC acima ou abaixo deste
intervalo (WHO, 1995; ROZOWSKI; ARTEAGA, 1997; STEVENS, 2000).

A alometria considera que a altura e o peso corporal refletem, respectivamente, medidas
de natureza linear e de volume (ROSS et al., 2000). Essas duas variáveis antropométricas, cujas
medidas são simples e fidedignas, têm sido classicamente utilizadas na caracterização
morfológica do indivíduo (ADAMS, 1999).
Este estudo objetivou, portanto, determinar na comunidade discente dos Cursos de Licenciaturas
em Física e Matemática e de Bacharelado em Enfermagem do IFPE - Campus Pesqueira-PE, riscos
de complicações metabólicas associadas à obesidade. Os dados coletados poderão subsidiar a
formulação de estratégias de intervenção direcionadas para melhoria na qualidade de vida desta
clientela.
MATERIAIS E MÉTODOS
Determinar na Comunidade discente dos Cursos de Licenciaturas em Física e em
Matemática e de Bacharelado em Enfermagem do IFPE - Campus Pesqueira - PE os riscos de
complicações metabólicas associados à obesidade, como sendo o principal objetivo desta
pesquisa.
Estudo descritivo de corte transversal quantitativo, de acordo com Almeida Filho &
Rouquayrol (2003), este tipo de estudo produz “instantâneos” da situação de saúde da população
investigada, diante da avaliação individual da condição de saúde de cada membro da
comunidade ou da população estudada.
Objetivando-se um conhecimento mais amplo sobre os temas de interesse do projeto de
pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliográficas na base de dados da biblioteca virtual em
saúde, utilizando-se os seguintes descritores: obesidade, distúrbios metabólicos, excesso de
peso, medidas antropométricas, diagnóstico nutricional, distúrbios nutricionais.
Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face, com os
participantes selecionados por categorias, e o registro das informações foram efetuadas
utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas,
organizados em blocos por conjuntos temáticos, o qual incluiram variáveis sociodemográficas, e
aferição das seguintes medidas antropométricas: peso, altura, objetivando classificar o estado
nutricional através do Índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura e do quadril
para verificar a relação cintura quadril (RCQ).
Para obtenção das medidas antropométricas foram realizados os seguintes procedimentos:
• Aferição da circunferência da cintura e do quadril (RCQ), obtida pela CC/CQ, com fita
antropométrica.
• Aferição do Peso - em uma balança de plataforma de marca Filizola com capacidade de
150 kg, precisão de 0,1kg e 0,5 cm. Os participantes foram pesados com o mínimo de
vestes e descalços.

• Aferição da estatura - foi verificada no antropômetro vertical fixo à balança. O
participante se encontrava descalços, em cima da plataforma da balança e de costas para
o seu marcador, com os pés unidos, em posição ereta, mantendo o “plano de Frankfort”.
A leitura foi realizada no 0,5 centímetros mais próximo, com a haste horizontal da barra
vertical de escala da balança encostada na cabeça.
• Índice de Massa Corporal (IMC) - foi obtido a partir da divisão da massa corporal em
quilogramas, pela estatura em metro, elevada ao quadrado (kg/m2).
Foi montado um banco de dados e realizado análise quantitativa das informações,
mediante processo sistematizado em base estatística. A análise dos dados foi processada
utilizando-se o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 14.0.
Os resultados estão descritos por medidas de frequência, de tendência central e de
dispersão e apresentados através de tabelas e gráficos.
O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
IFPB sob o Número 158.356 com data da relatoria: 28/11/2012. Dessa maneira, a investigação
atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando
os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência. Aos participantes da pesquisa
foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que estão explicados os
objetivos da pesquisa, a presença do anonimato e a possibilidade de desistência da pesquisa,
caso julgasse necessário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 69 alunos do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 43 do
Curso de Licenciatura em Física e 48 do Curso de Licenciatura em Matemática do IFPE Campus
Pesqueira. A distribuição do estado nutricional desses discentes segundo o IMC, apresentado no
Gráfico 1, revela que 66,9% estavam eutróficos, 23,1% com Sobrepeso, 7,5% apresentava
obesidade grau I e 2,6% com algum grau de Magreza.

Gráfico 01- Classificação do Estado Nutricional dos Discentes

segundo o Índice de Massa Corporal – IMC IFPE Campus Pesqueira, 2013.

Verificando os resultados, podemos perceber que no presente estudo as frequências de
sobrepeso e obesidade não foram muito elevadas, comparadas àquelas encontradas na Pesquisa
de Orçamento familiar (POF) de 2002-2003, em que se estimou que cerca de 40% dos indivíduos
adultos do país apresentaram excesso de peso (IMC ≥ 25 Kg/ m² ), visto que a população
pesquisada era, em sua maioria, adulta, e apresentou com um percentual de 23,1% de sobrepeso
e 7,5% obesidade grau I.
A análise do gráfico - 01 nos permite observar ainda que os resultados obtidos através da
avaliação nutricional, utilizando-se como parâmetro o Índice de Massa Corporal – IMC foram
satisfatórios, visto que 66,9%, estavam dentro do grau de normalidade. Porém 23,1% estão na
linha de risco para obesidade, apresentando sobrepeso e 7,5% apresentam obesidade grau 1,
totalizando 30,6%. Vale ressaltar que tanto o sobrepeso como a obesidade constitui, na
atualidade, em importantes problemas de saúde pública, estando listados dentre as cinco
principais causas de morte no mundo, e terceira em países em desenvolvimento. Projeções
apontam para o aumento dessas prevalências em praticamente todos os países até o ano de
2015 (DEL DUCA et al., 2011).

Gráfico 02 - Distribuição dos Discentes por Curso Superior do IFPE Campus Pesqueira, 2013.

A análise do gráfico 2 mostra a distribuição dos discentes por cursos superiores, onde 43%
eram do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 30% do Curso de Licenciatura em Matemática e
27% do Curso de Licenciatura em Física, totalizando 160 entrevistados dos quais, 60 eram do
sexo masculino e 100 do sexo feminino, representando um percentual de 38% e 62%
respectivamente, conforme demonstrado no gráfico 3.

Gráfico 03- Distribuição dos Discentes por Sexo dos
Cursos Superiores do IFPE Campus Pesqueira, 2013.
TABELA 1 - Medidas antropométricas: Circunferência da Cintura, Circunferência do Quadril e
Relação Cintura Quadril da comunidade Discentes dos Cursos Superiores do IFPE Campus
Pesqueira, 2013.

População

Variáveis

Total

Risco Elevado
Masculino
≥94

Discentes
Bacharelado em Enfermagem
Masculino
2
Feminino
Total
2
Licenciatura em Física
Masculino
1
Feminino
Total
1
Licenciatura em Matemática
Masculino
0
Feminino
Total
0
Total Geral
6
Média Total

26

Feminino
≥80

5
5

3
3

Relação Cintura Quadril
Risco Muito Elevado
Masculino
Feminino
≥102
≥ 88

Masculino
> 1,0

0

0

3
3

0
2

2
2

2
1

2
2
20

47,3 %

0
0
0

Feminino
> 0,85

1
1

2
9
11

0
0

3
5
8

2
2
6

1
7
8
55

0
3
3
16

1
7
23

41,8%

0
0
6

10,9%

55 100,0%

De acordo com a tabela podemos identificar, segundo a relação cintura quadril (RCQ) que
89,1% da população que apresentou sobrepeso ou obesidade apresentam riscos de

desenvolverem doenças cardiovasculares, sendo que 47,3 % apresentam risco elevado, 41,8%
apresentam risco muito elevado. Os 10,9% restantes apresentam riscos da síndrome metabólica
(SM). Esse resultado corrobora estudos feitos por SEM Y et al. (2008), que revelaram que os
grupos populacionais que mais apresentam SM são aqueles formados por indivíduos obesos.
Além de a obesidade, por si só, ser considerada um fator de risco de diversas patologias, sua
interação com outras doenças metabólicas e sistêmicas aumenta, de maneira significativa, os
distúrbios orgânicos. A Síndrome Metabólica tem atenção especial das patologias que estão
associadas à obesidade (SEM Y et. al, 2008).
CONCLUSÃO
Estudar o perfil nutricional de uma comunidade é muito importante para conhecer as
condições de morbimortalidade relacionadas à sua nutrição e aos seus hábitos de vida e a partir
disso poder trabalhar em cima das distorções encontradas de forma a preveni-las e/ou minimizálas. Sabemos ainda que a nutrição do indivíduo está diretamente relacionada ao seu bom estado
de saúde, assim como a prática de atividade física e outros hábitos saudáveis de vida.
A obesidade apresenta-se como doença da modernidade, resultante do desenvolvimento
tecnológico que proporcionou menor escassez de alimentos, aliado às mudanças observadas na
composição das dietas com o aumento no consumo de gorduras, açúcar, alimentos refinados e
redução na ingestão de carboidratos complexos e fibras - tendência denominada de "transição
nutricional". A vida sedentária é outra consequência da modernidade, juntamente com a
"transição nutricional" compõem os principais fatores etiológicos da obesidade (MONTEIRO et
al., 1995).
Através deste estudo estamos tendo a oportunidade de conhecer o perfil nutricional da
comunidade escolar a qual fazemos parte e de podermos, através deste conhecimento traçar e
executar estratégias para melhoria do estado nutricional da saúde e consequentemente da
qualidade de vida destas população.
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RESUMO
Ao sentirem necessidade muitas pessoas recorrem à
medicamentos com efeitos ansiolítico, denominados
Benzodiazepínicos. O maior público usuário desses
medicamentos são as mulheres e o consumo aumenta
conforme a idade. O estudo é de suma relevância para a
população assim como para a comunidade científica
poistem como objetivo verificar a frequência de uso de
tais medicamentos, entre as participantes do projeto
Mulheres Mil do IFPE – Campus Vitória, bem como

investigar o motivo do uso. Foi aplicado um questionário
com 27 perguntas à 42 mulheres do Programa Mulheres
Mil do IFPE - Vitória. Das mulheres questionadas cerca
de 12 % afirmaram utilizar ou já terem utilizados
benzodiazepínicos. Observou-se que as usuárias
possuíam um baixo grau de escolaridade, estando
sujeitas a desinformação do médico quanto aos efeitos
adversos que o medicamento pode desencadear. O
principal motivo de uso ocorreu devido à insônia.

PALAVRAS-CHAVE: benzodiazepínico, consumo, mulheres

THE CONSUMPTION OF BENZODIAZEPINES BY PARTICIPANTS OF THE PROJECT WOMEN
THOUSAND IFPE – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
ABSTRACT
To feel the need many people resort to drugs with
anxiolytic
effects,
referred
to
as
Benzodiazepines.Increased public user of these drugs
are women and consumption increases with age.The
study is of paramount importance for the population as
well as for the scientific community as it aims to
determine the frequency of use of such drugs among
the participants of the Thousand Women Project IFPE–
CampusVitória, as well as investigate reason the use.

KEY-WORDS: benzodiazepines, consumption, women

Was applied a questionnaire with 27 questions to 42
women of the project women thousand IFPE –
CampusVitória. Questioned women about 12% said they
use or have used benzodiazepines.It was observed that
the users had a low educational level, subject to the
medical misinformation about the adverse effects that
the drug may trigger.The main reason to use occur due
to insomnia.

O CONSUMO DE BENZODIAZEPÍNICOS POR PARTICIPANTES DO PROJETO MULHERES MIL DO
IFPE – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
INTRODUÇÃO
Vitimadas pela insônia, muitas pessoas recorrem apossíveis soluções para o problema,
com o intuito de obter uma boa qualidade de sono, dentre as tentativas, a mais comum é a
utilização de fármacos, que se denominam como Benzodiazepínicos (BDZs), que podem causar
relaxamento, sedação e efeito hipnótico.
Carliniet al, (2001) afirmam que benzodiazepínicos são medicamentos com capacidade de
atuar quase que exclusivamente sobre a tensão e ansiedade, sendo assim considerados
ansiolíticos, fármacos que agem sobre o Sistema Nervoso Central (SNC).
Em 1957 foi sintetizado por Leo Sternbach e Earl Reeder, o primeiro benzodiazepínico
(BDZ) da história, chamado de clordiazepóxido, porém só foi comercializado em 1961. Dois anos
depois, estava no mercado o diazepam, um benzodiazepínico ainda mais potente. Vendidos com
uma fiscalização rigorosa, através do formulário azul e da retenção da receita, os
benzodiazepínicos tornaram-se a terceira classe de medicamento mais prescritas no Brasil,
atualmente utilizada por aproximadamente 4% da população (NORDON; HUBNER, 2009).
Atualmente o Sistema Único de Saúde (SUS) distribui medicamentos ansiolíticos, desde que esses
tenham sido prescritos pelo médico.
Uma pesquisa realizada com 634 mulheres com mais de 60 anos, identificou que 21,3%
das entrevistadas faziam uso de algum BDZ e que 1,58% utilizavam dois ou mais
benzodiazepínicos simultaneamente, ficando evidente a carência de informações médicas a
respeito dos efeitos adversos e restrições da medicação, a faixa etária das mulheres que se
destacou pela maior percentagem de uso da medicação foi a das idosas com idades entre 70 e 74
anos (44,7%) (HUF et al, 2000).O envelhecimento está associado à lentidãode raciocínio e ao
déficit de memória, assimacredita-se que os idosos tenham dificuldades em compreendere
lembrar situações novas ou que lhes são apresentadasrapidamente, piorando esse fenômeno
com a ingestão de benzodiazepínicos.
O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID (2006) identificou
em suas pesquisas que a quantidade de mulheres entre 18 e 24 anos que já utilizaram
benzodiazepínicos na vida é maior que o dobro da quantidade de homens que fizeram uso na
mesma faixa etária, aproximadamente 6,1% das mulheres contra 2,6% dos homens. Vários são os
motivos que levam as mulheres à fazerem uso de BDZs, dentre os principais estão: o casamento
dos filhos, o desemprego, o divórcio.
Em seu estudo realizado com 350 mulheres de uma Unidade Básica de Saúde em
Sorocaba-SP, Nordonet al, (2009) observaram
que a maior incidência de uso de
benzodiazepínicos se deu em mulheres entre 50 e 59 anos de idade, de menor escolaridade, e
com relacionamento estável, essas apresentaram tempo de tratamento inadequado.

Diante de várias pesquisas, observa-se que as mulheres são as maiores consumidoras de
BDZs e que o consumo aumenta, conforme a idade.Muitas pessoas fazem uso de medicamentos
com finalidade ansiolítica, sem haver um tratamento e ter sido prescrito pelo médico, expondo,
assim sua saúde à diversos efeitos colaterais.
A pesquisa é de suma importância para a sociedade assim como, para os usuários de
benzodiazepínicos pois revela como está ocorrendo a utilização desses medicamentos além de
identificar os principais grupos de usuários, importantes dados para a saúde pública e para a
investigação do consumo dos benzodiazepínicos.
Contudo, este estudo tem como objetivo verificar a frequência de uso de tais
medicamentos, entre as participantes do projeto Mulheres Mil do Instituto Federal de
Pernambuco – Campus Vitória, bem comoinvestigar o motivo do uso.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa é de natureza quali-quantitativa do tipo descritiva de campo. Para a obtenção
dos dados, foi aplicado um questionário com 27 perguntas, contendo as seguintes
informações:nome, idade, sexo, grau de escolaridade, profissão, tempo de serviço, horas diárias
de sono, se usa algum medicamento para dormir, se conhece alguém que faz uso desses
medicamentos, se o uso é contínuo ou intermitente, se o medicamento foi prescrito pelo médico,
tempo de indicação de uso, natureza do atendimento ( SUS, convênio, particular), frequência de
consulta, motivo de uso, nome do medicamento, orientação sobre os efeitos colaterais,
freqüência de uso, tempo de uso, tentativa de interromper o tratamento, se houve sucesso na
tentativa, se o médico orientou sobre não dirigir, orientação médica sobre o uso prolongado, se
o médico alertou sobe os riscos da ingestão de bebida alcoólica, como se sente ao acordar,
diferença no sono quando ingere fármacos, se sente sonolência no dia seguinte ao usar o
medicamento.
O estudo foi realizado com 42 mulheres que participam do programa Mulheres Mil,
projeto institucional que oferece cursos de capacitação profissional de corte e costura,
camareira, auxiliar de serviços gerais, entre outros, à mulheres da comunidade. A escolha da
amostra ocorreu devido aos dados encontrados na literatura que indicam que em média as
mulheres consomem mais benzodiazepínicos do que as mulheres, devido a uma série de
transtornos pelos quais são acometidas. As idades variaram de 15 a 53 anos. O questionário foi
aplicado no Instituto Federal de Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão. Todas as
participantes concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, sendo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco (UPE)
pelo seguinte número de parecer: 89.701/ 2012.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da aplicação do questionário foi possível constatar que 12% das mulheres da
amostra fazem ou já fizeram uso de algum benzodiazepínico na vida (gráfico 1), indo de encontro
com as observações de Nordon et al, (2009), que em seu estudou percebeu a utilização de BDZs

em aproximadamente 13% das pacientes que recebiam atendimento em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) de Sorocaba – SP.
12%

Mulheres que utilizam
Mulheres que não utilizam

88%

Figura 1 –Percentual das usuárias de benzodiazepínicos
As usuárias apresentaram idades entre 18 e 52 anos (tabela 1), sendo que três(7,14%)
delas tinham mais de 30 anos. Carneiro et al, (2005) aponta que é entre 40 e 50 anos de idade
que acontece a maior taxa de consumo de BDZ , e a alta incidência em mulheres casadas pode
ocorrer devido a violência conjugal a que são submetidas.
Tabela 1-Informações das usuárias e motivo de uso dos benzodiazepínicos
Usuária

Grau de
escolaridade

Idade

Horas diárias de sono

Motivo de uso

I
II
III
IV
V

1º grau
1º grau
2º grau
1º grau
2º grau

24
35
37
18
52

6 horas
9 horas
7 horas
6 horas
6 horas

Não informado
Insônia
Problemas no SNC
Insônia
Insônia

Fonte - Dados da pesquisa
Das cinco mulheres que informaram utilizar medicamentos para dormir, apenas o de uma
(2,38 %) não foi prescrito pelo médico. A automedicação se faz presente no cotidiano, as usuárias

começam adquirindo conhecimentos sobre suas doenças devido as repetidas consultas médicas e
acabam se automedicando (CARNEIRO et al, 2005).
Entre as usuárias,três alegaram que o motivo de uso deve-se a insônia, apenas uma utiliza
devido a problemas neurológicos e a outra não informou, Nordonet al, (2009) comentam que
39,5% da sua amostra fazia uso de benzodiazepínicos devido a falta de sono.
Uma usuária de 24 anos informou que utilizou fármacos para dormir, devido à insônia, o
medicamento foi prescrito pelo médico e indicado para ser utilizado durante três meses, porém
ela só utilizou durante um mês, a consulta era realizada pelo SUS e a frequência das consultas
muito baixa, a mesma informou que só foi orientada pelo médico, sobre o risco de ingerir bebida
alcoólica, no entanto na tentativa de interromper o uso da mediação houve sucesso, mesmo sem
a orientação médica. Auchewskiet al, (2004) ressalva que quanto à orientação a respeito dos
efeitos colaterais, a maioria dos médicos se preocupam apenas na ingestão de bebida alcoólica e
esquecem outras orientações como: risco de dependência, de tolerância, déficit de atenção
entres outros.
Uma usuária de 37 anos alegou que o médico lhe prescreveuHaldol, devido a problemas
neurológicos, o mesmo não indicou o tempo de uso, as consultas ocorriam aproximadamente
uma vez no mês através do SUS e na tentativa de parar a medicação a usuária não obteve
sucesso a mesma só recebeu orientação médica quanto ao risco do consumo de bebida alcoólica,
a usuária observou quena noite que faz uso da medicação tem sonolência durante todo o dia
seguinte.
Conforme Laranjeira et al, (2003) estima-se que cada clínico tenha em sua lista 50
pacientes dependentes de BDZ, metade destes gostariam de parar a medicação, no entanto 30%
acreditam que o uso é estimulado pelos médicos. A utilização de benzodiazepínicos de forma
inadequada é um sério problema para as organizações de saúde, pois a mortalidade nos
dependentes de benzodiazepínicos é três vezes maior que na população geral.
As usuárias apresentaram baixo grau de escolaridade 60% possuem apenas o ensino
fundamental indo de encontro com as observações de Santos (2009) que em seu estudo
identificou que a maior parte dos usuários de benzodiazepínicos tinham apenas o ensino
fundamental. A maior parte (60%) dormem cerca de 6 horas por noite, estando dentro dos
parâmetros estimulados por Fernandes (2006) que percebe que entre os adultos, a necessidade
diária de sono varia de 5 a 8 horas, em média.
CONCLUSÃO
Contudo, conclui-se que o percentual de mulheres usuárias de benzodiazepínicos
identificado na pesquisa vai de encontro com os dados encontrados na literatura, o principal
motivo de uso encontrado foi a insônia, problema vivenciado por três mulheres. A
automedicação é um problema de saúde pública mundial e se faz presente na pesquisa, essa
prática tão comum entre as pessoas pode acarretar sérios problemas na saúde como:
intoxicação, dependência, crises alérgicas, entre outros.
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